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Hvorfor  	

	
Felles utfordringer. 

Videreføring av oppgaver og samarbeidet fra 
prosjektet Kultur- og naturreise (2012-16).

Bidra til å gjennomføre regjeringens politikk om åpne 
data ved å forenkle og forbedre tilgangen til et 
rikholdig kulturarvsmateriale og relaterte geodata fra 
en sammensatt kulturarvssektor. 



Folkene i K-lab gruppen: 
§  Lars Jynge Alvik, Riksarkivet 
§  Sidsel Hindal, Riksantikvaren 
§  Vemund Olstad, Riksantikvaren 
§  Sarah McSeveny-Åril, Kartverket 
§  Lars Rogstad, Kulturrådet 



Konkrete	ak*viteter	
§  Søknad til Difi – nasjonal infrastruktur (ikke innvilget) 
§  Crowdsourcing av foto 
§  Kartløsninger
§  LOD-arbeid
§  Datakvalitet og dataflyt 
§  #hack4no

§  Kompetanseheving /-deling 
§  Konferanse 25/11

§  Nettverksarbeid 



CROWDSOURCING FOTO



Crowdsourcing	

•  Et	felles,	høyt	prioritert,	behov	for	alle	etatene	
– Foto	
– 1950-folketellinga	
– Askeladden	

•  Et	felles	rammeverk	for	Crowdsourcing	
– Forskjellige	*lnærminger	for	forskjellige	brukere	
og	datatyper	



Crowdsourcing	av	foto	

•  Hva	har	vi?	
– Riksan*kvaren:	ca.	400.000	foto	fra	‘profane	
bygninger’	

– Riksarkivet:	ca.	15.000	foto	Arkivverkets	fotoarkiv	
– Digitalt	museum:	ca.	127.000	foto	med	geotagging	
– Digitalt	museum:	ca.	1.700.000	foto	uten	
geotagging	

– Kartverket:	26.000	foto	med	stedsnavn,	men	uten	
personinformasjon	



Crowdsourcing	av	foto	

•  Hva	vil	vi	ha	registrert?	
– Georeferering	av	lokasjon	
– Stedsnavn	
– Tagging	av	eventuelle	personer	i	foto	
– Beskrivelse	/	Hendelse	
– Forslag	*l	datering	



Crowdsourcing	av	foto	

•  Hvem	skal	gjøre	det?	
– Digitalt	museum:	12.000	brukere	(totalt)	
– Digitalarkivet:	20.000	brukere	(månedlig)	
– Riksan*kvaren:	10.000	brukere	Kulturminnesøk	
(månedlig)	

•  Es*mat:	ca.	20.000	bruker	vil	bidra	med	‘noe’.	
– 5	bilder	pr.	bruker	pr.	år	(100.000	bilder	pr.	år)	
– 5	minu[er	pr.	objekt	
– Årlig	innsats	på	8333	*mer	=	4,91	årsverk	



Prak*sk	arbeid	

•  Evaluering	av	tjenester	
– Hva	finnes	av	«ferdige»	løsninger	
– Generelle	rammeverk	vs	spesialiserte	løsninger	

•  Invitasjon	/	Anbudsprosess	
– 2	aktuelle	kandidater	
– Anbudsrunde	fullført	i	august	

•  Samarbeid	med	Ajapaik	høsten	2016	





KARTVISNINGSTJENESTE



Kultur-	og	naturreise	
4	år	(2012	–	2015)	
5	statlige	etater	-	3	departement	
E[	prosjekt,	mange	delprosjekt	og	relasjoner	



KART OG 
DEMONSTRATORER



stedfestede data fra flere kilder i en 
løsning



•  Kulturminner	
•  Museumsdata	
•  Arkivdata	(Foto,	Folketelling	

1910)	
•  Kart		
•  Leksikalske		data	

(Wikipedia,	
Lokalhistoriewiki)	

•  Fortellinger	(Digitalt	fortalt)	
•  Historiske	foto	(Riksarkivet,	

Nasjonalbiblioteket)	

•  S*er/ruter	(Riksan*kvaren,	
ut.no)	

•  Verneområder	
•  Bøker	(Nasjonalbiblioteket	-	

bokhylla.no)	



ingen egen infrastruktur



ingen API med alt innhold



åpne data
åpen kildekode



nettleserbasert 
responsivt



modulært 
tilrettelagt for gjenbruk



sammenstilling basert på geografisk nærhet





LOD 



Felles	arbeidsgruppe	

	
•  Samle	det	som	jobber	med	LOD	i	etatene.	
•  Erfaringsutveksling.	
•  Noen	møter	i	løpet	av	høsten.	



E[	håndfast	use	case	

•  Fotografregisteret	
•  Kobling	av	Riksan*kvaren	og	Riksarkivets	
bilder	*l	KulturNAV-id	

•  Kobling	av	KulturNAV-idene	*l	andre	data.	
Wikidata,	Lokalhistoriewiki,	HBR-ider,	VIAF/
Bibsys	osv.	

•  Resultere	både	i	databerikelse	av	KulturNAV	
og	en	visning	av	disse	dataene.	



LOD	i	Riksarkivet	

•  Mer	LOD	i	arkivet,	kjøretøysregistetet	og	
emigrantprotokollene.	



DATAFLYT	
1.  Rapport / notat

–  kartlegging løsninger og tjenester
–  vi fire – pluss Nasjonalbiblioteket?

2.  Konkret analyse dataflyt
–  ”hvilke data fra Riksantikvaren har Riksarkivet behov for”

3.  Strategier / målsettinger / planer
–  tjenester og funksjoner
–  åpne data
–  mulige løsninger – ut i verden, Europa?

4.  Kulturdepartementet – ”kulturfeltet”
–  Strategi for arbeidet / bruk av kulturdata
–  Handlingsplan – høsten 2016
–  Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, 

Kulturrådet, flere?



#HACK4NO



Idé + teknologi + infoutveksling + nettverksbygging

Hønefoss 28. – 29. oktober  



Motivasjon og deadline 	
I forkant: 
§  Kvalitetsheving av data, API-er, dokumentasjon 
§  Tilrettelegge mer data (hos oss og andre virksomheter)
§  Skape koblinger av data – vise muligheter 
§  Skape nettverk – i Norge, i Norden 
§  Konkrete arbeidsworkshops 
§  Elektronisk diskusjonsforum 

Under #hack4no
§  Synliggjort innhold og kompetanse 
§  La innhold bli brukt – avdekke muligheter og svakheter 
§  Muligens ferdige tjenester som etatene kan ta i bruk
§  Utvide nettverk  



	
Photo:	Ukjent	fotograf	/	Norsk	Teknisk	Museum		

	

Fire	tema:	geodata,	transport,	kultur	&	åpen		
To	kategorier:	beste	demo/tjeneste/visualisering		&	digitale	fortelling	(kultur)	
Vinnere:	profesjonell	oppfølging	i	Norge	
	
#hack4no	–	en	del	av	en	nordisk	konkurranse		
To	vinnere	(en	av	dem	er	innen	kultur)	–	får	delta	i	stor	
innovasjonskonkurranse	–	Slush	i	Finland	30/11-	1/12	
	
	
	
	
		



Nett: k-lab.no & knreise.no/demonstratorer  
 
Facebook: @klabsite  

Twitter: @k_lab.no 
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