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AGENDA 

13:15     Innledning: fra statlig arkiveiers perspektiv  

v/ Frode Mohus, fagsjef  Statsbygg 

Hvorfor arkivering av modeller, hvorfor IFC, hva ønsker vi å arkivere? 

Formelle og operative arkiver må kunne samspille, hva med skjerming 

og frigivelse av sensitiv informasjon. 
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Arkivering og lagring 

Fire begreper 



Tittel og innhold 

Noen generelle begreper (i denne forbindelse) 

• DOKUMENT - En logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret 

på et medium for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring 

• ARKIVERING - Dokumenthåndtering i tråd med krav i Arkivloven og 

Offentlighetsloven. Statsbygg følger dette som statlig 

forvaltningsbedrift. 

• LAGRING - Dokumenthåndtering for operative formål i løpende 

virksomhet. Statsbygg har et behov for dette for sine byggeprosjekter 

og eiendommer. 

• MODELL - Et sterkt forenklet bilde av virkeligheten, der forenklingen 

dreier seg om fokusere på de trekk som anses å være vesentlig for det 

som skal forklares, samtidig utelukke alt som er uvesentlig.  
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Noen tekniske begreper 

• OBJEKTMODELL – Datamodell der fysiske og "ikke-fysiske" (som et 

rom) "ting" er definert som OBJEKTER (entiteter) i en objektklasse 

(f.eks. vegg, dør, radiator) , med EGENSKAPER (f.eks. navn, bredde, 

GTIN-nr), og fysiske og/eller logiske RELASJONER til hverandre 

(f.eks. har en dør en relasjon til rommet på begge sider av døren) 

• BIM – Bygningsinformasjonsmodell (en objektmodell for byggverk) 

• IFC – Åpen, internasjonal standard (schema) for BIM-er 

• Åpen BIM – BIM-er uttrykt ved en åpen standard (f.eks. IFC, CityGML) 

• Lukket («native») BIM – BIM uttrykt ved en proprietær standard 
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Arkivering av modeller 

Statsbyggs behov 



Tittel og innhold 

Arkiveringsbehov for modeller 

• «Arkivert» er en status i Noark som der en registrering er låst og at 

saken den ligger i som hovedregel er avsluttet – klargjort for 

langtidslagring 

• Modeller er i arkivmessig forstand et «dokument». Modellens format 

må valideres iht aktuelt schema før arkivering (f.eks. IFC4) 

• Modellen må ved arkivering ha «låst» tilstand der den ikke endres, og 

den må bevares og gjenfinnes i autentisk form (over «lang tid» – typisk 

tiår…) 

• Modellen må ha tilstrekkelig med metadata til at den senere (etter 

«lang tid») fortsatt kan «leses/framvises/overføres» på riktig måte, med 

semantisk forståelse i behold 

 



Tittel og innhold 

Noen føringer for arkiverte IFC-modeller 

• Modellene må kunne «bevises» å være uendret fra arkiveringstidspunkt (f.eks. 

bruk av kryptering/autentisering, block chains mv.) 

• Lagringsformat (schema) for modellen må være kjent (f.eks. IFC4 ADD2 TC1 

iht. ISO 16739-1:2018), i IFC-Header eller som metadata 

• CAD-kildesystem for modellen «bør» være kjent (f.eks. Revit 2020 Service 

Pack 2, ARCHICAD 23 INT 4004 WIN), inklusive eventuelle 

«påbyggingspakker» (f.eks. MagiCAD for Revit 2020 UR-2) 

• Modellforfatter «bør» av hensyn til sporing være kjent i form av 

firma/organisasjon (f.eks. Multiconsult), og helst også person(er) i firma 

• Ytterligere metadata må vurderes (f.eks. fagområde, fase, status) 
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IFC som stabilt lagringsformat over «lang tid» 

• IFC har fram til nå vært ansett som et filformat med god 

«bakoverkompatibilitet». En IFC 1.5.1-fil fra 1998 kan normalt fint leses 

med dagens IFC4-programvare. Selv om en del av mekanismene i det 

gamle formatet står som «depricated» og er erstattet med nyere 

løsninger, så kan de fortsatt leses og forstås. 

• Det pågår ganske heftige diskusjoner nå om framtidens IFC («IFC5»), 

og temaet om kompatibilitet er blant disse. En «opprydding» og fjerning 

av gamle mekanismer vil også vanskeliggjøre lesing av gamle 

formater. 

• De proprietære formatene er imidlertid MYE verre, vi klarte f.eks. ikke å 

åpne en seks år gammel Revit-fil i dagens Revit-programvare. 



Tittel og innhold 

IFC-leveranser fra programleverandørene 

• IFC 2x3 er «gammelt» (fra 2005) men fortsatt i bruk for 99% av BIM-

ene 

• Bekymring: IFC4 kom allerede i 2013, de fleste CAD-systemene 

eksporter «IFC4» usertifisert, men bare tre CAD-systemer er pr 2020-

03 sertifisert for det (Vectorworks, Archicad, Tekla), noen er i prosess 

(Revit for ARK/RIB og DDS-CAD for VVS/elektro), Magicad 

(VVS/elektro) har sagt de skal i gang 

• Det er en ganske liten del av av IFC-schemaet (det standarden støtter) 

som er i aktiv bruk – stort sett geometri og «standardegenskaper» samt 

egendefinerte egenskaper – liten bruk av de delene som går på 

prosess (IfcProcess – event/task/procedure…) og kontroll 

(action/cost/permit…) 
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Operativ lagring av modeller 

Statsbyggs behov 



Tittel og innhold 

Modellbehov – Operative Use Cases 

• Lagre modeller underveis i byggeprosjekt 

• Lagre modeller som sluttleveranse i byggeprosjekt 

• Overføre gyldig modell fra byggherre til forvalter 

• Oppdatere og berike modell for løpende endringer i FDV-fase 

• Bygge videre (muligens med andre prosjekterende med andre CAD-

verktøy) på tidligere modell ved rehabilitering, ombygging, tilbygg, 

påbygg, fraksjonsering for avhending (sikulærøkonomi) osv. 

• Slå sammen og splitte modeller 



Tittel og innhold 

Lagringsbehov for operative modeller 

• Alltid lagre «native»-modeller, siden det alltid vil være merfunksjonalitet 

innen en proprietær standard framfor en åpen (som er «minste felles 

multiplum). Brukes hvis «bruk etter en tid» skjer med samme CAD-

system. 

• Alltid lagre åpne modeller (IFC i siste release), som er «best available» 

ved senere «gjenoppstart» med annen CAD-programvare 

• Pr nå er de færreste prosjekter «tegningsløse» (selv om en god del er 

«papirløse»), så behov for å lagre tegninger (DWG, PDF, TIFF osv.) 

som enten tas ut fra native-modellene eller er noe «annet» 

(detaljtegninger, funksjonstegninger, skjemategninger) er fortsatt 

aktuelt en tid 
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IFC som filformat eller grensesnitt (API) 

• IFC er et «schema» (datamodell)… 

• IFC er et filformat… 

• …men IFC kan også være et grensesnitt der data utveksles via f.eks. 

et åpent REST API, Linked Data, JSON osv. Antakelig blir det mer av 

denne type «transactional exchanges» framover. 
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Skjermingsverdig informasjon 

Statsbyggs behov 
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Hva er «skjermingsverdig informasjon» 

• Formelt GRADERT («rikets sikkerhet»)-informasjon iht. 

Sikkerhetsloven (BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG; 

STRENGT HEMMELIG) 

• Formelt GRADERT («annen»)-informasjon iht. 

Beskyttelsesinstruksen (FORTROLIG, STRENGT FORTROLIG) 

• «Unntatt offentlighet» iht. Offentlighetsloven (er ikke en gradering) 

• Policy-basert «ikke åpen» eller «delvis åpen» informasjon, basert på 

vedtak rutiner, prosdyrer i en organiasasjon, et prosjekt mv. For 

Statsbyggs del gjelder dette kun innenfor de rammer som lover, 

forskrifter og øvrige reglement som offentlig etat pålegger oss. 
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Mulig inndeling basert på rapport 

Forsvarsbygg/Statsbygg 



Tittel og innhold 

Behov for håndtering av skjermingsverdige modeller 

• Full klarhet (metadata) i skjermingsmessig status for modellen, og 

håndtering i arkiv- og lagringssystemer iht. de krav dette gir (det kan 

typisk medføre mer manuell håndtering i fysisk adskilt, gradert system) 

• Mulighet til å vurdere ulike former for «filtrering» av modeller for å 

fjerne utvalgt skjermingsverdig informasjon og dermed håndtere 

modellen etter enklere prosedyrer er i noen tilfeller aktuelt å vurdere 

• Prosedyrer med kriterier for endring av skjermingsverdig status, f.eks. 

vilkårene for og konsekvensene av en nedgradering av en modell. 
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Takk for meg!  
fm@statsbygg.no 


