
Riksantikvaren 



1. Utforske, diskutere og lære om semantisk 

teknologi og Linked Open Data 

• Teknologier og verktøy 

• Felles utfordringer og gevinster (autoriteter, 

vokabularer,  persistente URIer,  navnerom, 

datavasking osv.) 

• Presentasjon og grensesnitt for LOD-data  

• Tilnærminger, prosesser og rutiner (for datasett og 

organisasjoner) for vedlikehold av LOD-datasett 

 

 

 

 

 



2. Spille ut «vår» data sammen med andres data og 
se «hva som skjer»?  

• Hvilke type av berikelse er det mulig å gi (eller få)? 

– Hvem bodde i bygning X (Askeladden) ved tidspunkt Y (f1910)?  

– Hvordan var bygning X (Askeladden) i 1910 (kontekst)? 

– Gir den felles dataen noe mer eller en rikere kontekst enn de 
enkelte datasettene for seg? 

• Oppdage «huller» (eller muligheter) i egen data! 
– Hva skal vi bruke hullene/mulighetene til? 

– Datavasking, kvalitetsheving av egen (og andres) data (hvordan)? 

 

 

 

 

 



3. Et komplement og et erfaringsrom satt i relasjon 
til eget LOD-prosjekt  

• Hva trengs teknisk for videre deling og gjenbruk? 

• Hva egner seg for felles deling (innhold, klausulering og 
rettigheter) og hva egner seg ikke (fullt like mye)? 

• Det spleises på kompetanseutvikling og et utvidet 
«nettverk» skapes! 

• Presentasjon av LOD-data! 
– To much data (støy)? Eller to little (berikelse)? 

– Relevant data for konteksten og den besøkende 

– Berike lenkene (det meste på et brett og så få klikk som mulig 
for en besøkende – men all data der ved klikk)  

 
 
 

 



4. Samarbeid på tvers – kanskje det mest 

vesentlige!?  

• At man «tør», vil og makter å gå inn i en slik 

tilværelse på tvers (på godt og vondt) 

• Andres perspektiver og tilnærminger får lov å bety 

noe 

• Egne «svakheter» avsløres og det gis rom og 

mulighet for forandring i egen organisasjon 

• Forutsatt samarbeidssuksess: 

– Kan eventuelt bidra til en endret syn på/retning på digital 

forvalting og formidling i (deler av) statsforvaltningen 

(eller)? 

 

 

 

 



Kulturrådet 



Kulturrådet og LOD 

• Brukerperspektiv – i begge ender   

– bedre tjenester - formidling til sluttbruker 

– bedre samlingsforvaltning 

 

• Bedre datakvalitet 

– nødvendig forutsetning for lenking og kobling  



Kultur – og naturreise 



 

• Tilgjengeliggjøring av åpne data fra flere kilder 

• Sammenstilling av data 

• Mobil formidling 

– Formidling og sammenstilling basert på geografisk 
nærhet 

– Hvilken georeferert informasjon finnes for et 
område? 



Problemer i dag 

• Datakvalitet 

• Ulike konsepter for sted i ulike datasett 

– Manglende struktur for sted og stedlige relasjoner 

• Begrensede mengder stedfestede data 

• Mengdeproblematikk for stedfestede data 

– Overlapp og behov for clustering 

– Visualisering og interaksjon 



Hva kan semtantisk teknologi bidra 
med for KNreise? 

• Forbedre datakvalitet 

– Spesielt kritisk knyttet til mobil formidling 

– Indirekte stedfesting 

– Kobling til autoritetsregistere og felles terminologi  

– Standardiserte verktøy for analyse og overvåkning 

• Nye og mer fleksible muligheter for aggregering 

– Mer distribuerte løsninger 

– Mer målrettet aggregering 

– Synkronisering og kvalitetssikring på tvers av datasett 



Beriking av data 

• Bedre datastrukturer 
– Flere muligheter for aggregering 

• Område 

• Eiendom 

• Stedsnavn 

• Nye muligheter for visualisering og interaksjon 
– Kategorisering 

– Hiearkisk navigasjon 

– Filtrering og gruppering 

• Flere og bedre eksterne lenker 



Publisering av data 

• Sette egne åpne data inn i en kontekst 

• Stanadardiserte, fleksible og åpne grensesnitt 

– Kan gi tilgang til flere ressurser og verktøy – på sikt 

– Kan bidra til bedre tjenester og rikere 
brukeropplevelser – på sikt 

 



 

• Fortsatt behov for å bygge kompetanse og 
relasjoner 

• Teknologi og standarder gir bare noen svar 

• Behov for samordning og samordnet praksis 
for å kunne hente ut reelle gevinster 

 



Riksarkivet 
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