
Hva mangler vi? 

• Metoder for å forvalte digitalt materiale i et 
langtidsperspektiv 

• Krav til integritetssikring av det digitale 
materialet – for å sikre autensitet 

• Krav til fysisk oppbevaring av store mengder 
digitalt materiale 

• Krav til sikring av konfidensialitet 



Hvor leter vi? 

• NASA har hatt digitale arkiver siden 1966 

• De hadde behov for å utvikle en standardisert 
måte å håndtere digitale objekter på 

• De utviklet en modell kalt OAIS - Open Archive 
Information System 

• OAIS beskriver en modell med prinsipper for 
håndtering av digitale objekter 

• OAIS er nå blitt standard ISO 14721 

 

 



OAIS funksjonsmodell 



OAIS - Detaljerte funksjoner 



Vil leter videre…. 

• På bakgrunn av OAIS modellen utviklet NASA 
videre en liste over revisjonskrav som skal 
være tilfredsstilt for at et depot skal etterleve 
OAIS modellen 

• TRAC - Trustworthy Repositories Audit & 
Certification: Criteria and Checklist  

• TRAC er videreutviklet til en ny standard 
ISO/DIS 16363 



TRAC 
• TRAC  

– Trustworthy Repositories Audit & Certification: 
Criteria and Checklist (ISO/DIS 16363) 

• Standard som kan brukes til å stadfeste at vi 
kan ha tillit til depot 

– Består av 84 kriterier som må etterleves 

• TRAC er delt opp i 3 hovedkriterier 

– Organisatorisk infrastruktur (24) 

– Forvaltning av Digitale Objekter (44) 

– Teknologier, teknisk infrastruktur, og sikkerhet (16) 

 









Og vi leter i Norge… 

• Riksarkivet gjennomfører et prosjekt kalt 
Elmag2 – oppfølger til Elmag 

• Prosjektrapportene her beskriver hvordan 
Riksarkivet vurderer OAIS og TRACK i forhold 
til nasjonale behov for Riksarkivet 

• DIAS – Digital arkivpakkestruktur 

– Riksarkivaren og 5 sentrale kommunale aktører: 
Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, IKA Møre og 
Romsdal, IKA Trøndelag og KDRS 



DIAS 

• Definere en pakkestruktur for bevaring av 
digitalt arkivmateriale med utgangspunkt i 
OAIS standarden (ISO 14721) 

• Strukturen skal kunne anvendes for alle typer 
av digitale leveranser til statlige og 
kommunale arkivdepoter 



DIAS-prosessmodellen 
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Da begynner vi å se lyset… 

• OAIS (ISO 14721) 

• TRAC (ISO/DIS 16363) 

• DIAS 

• Elmag (Riksarkivet) 

• Nasjonale lover og forskrifter 



Rammebetingelser 

Digitalt arkivdanning Digitalt depot 

Arkivloven Arkivloven 

Arkivforskriften Arkivforskriften 

Noark standarden Noark standarden 

Forvaltningsloven Forvaltningsloven 

Offentlighetsloven m.f. Offentlighetsloven m.f. 

MoReq MoReq 

ISO 14721/OAIS 
Open archival information system 

ISO 14721/OAIS 
Open archival information system 

ISO 18492/TR 
Long-term preservation of electronic 

document-based information  

ISO 18492/TR 
Long-term preservation of electronic 

document-based information  

ISO/DIS 16363 /TDR (TRAC) 
The Trustworthy Digital Repository Checklist 

ISO/DIS 16363 /TDR (TRAC) 
The Trustworthy Digital Repository Checklist 

DIAS (prosjekt) 
SIP, AIP, DIP, METS, PREMIS, ADDML, EAD-CFP  

DIAS (prosjekt) 
SIP, AIP, DIP, METS, PREMIS, ADDML, EAD-CFP  


