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Filformater



Filformater – Agenda

1. Kriterier for valg

2. Om forskriften

3. Om formater, kategorier

4. Om unntak

5. Om PRONOM

6. Om prosess videre



Kriterier for valg av digitale formater –
vi tenker langtids holdbarhet/forståelse

• Formatet skal følge en internasjonal standard
(ISO, ANSI eller lign.)

• Formatet skal være åpent spesifisert   

• Formatet skal være i utstrakt bruk 

• Formatet skal ikke være lisens belagt 

• Formatet skal ha en lang forventet levetid

• Formatet skal ikke inneholde eksterne avhengigheter. Det vil si 
at all informasjon som er nødvendig for fremtidig presentasjon 
skal være inneholdt i selve dokumentet.

• Formatet skal være uavhengig av operativsystem og 
presentasjonsplattform



Om Forskriftens Kapittel 5, formatkrav
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286#KAPITTEL_5)

• I kraft fra 1. januar 2018

• Mange nye formater tillatt

• Litt tungvint prosess å revidere

• Kun bindende for statlige – ellers rådgivende

• Definerer formater - og tilleggskrav

(tegnsett, ikke kryptert, ikke passord beskyttet - - )



Kategorier av formater som er dekket av forskriften

• Papir/Scan/Text/Bilder – fortsatt krav til PDF/A (A-1/A-2)
Nytt her: Office formater – 2007 eller senere – tillatt.
Også nytt: Digitale signaturer kan inkluderes i PDF-filer

• Lyd   

• Bilde

• Film

• GeoData

• CAD/CAM/3D data (ny kategori 2018)

• Database dump, XML (JSON?)

• HTML og Nettsider (nytt fra 2018)



Unntak

1. Det er fortsatt mulig å søke om unntak fra Forskriften

2. Det blir en vurdering av de «10 kriterier» - veiet opp
mot muligheten for arkivskaper til å etterleve kravene

3. En annen faktor er mulig informasjonstap ved konvertering
I slike tilfelle kan man oppfordres til å levere både 
«produksjonsformat» og konvertert «arkivformat»



• Den definitivt mest brukte klassifikasjon av filformater 

i arkivverdenen. Vedlikeholdt av UK Archives.

Pronom – hva er det?



• Assosiert med PRONOM – DROID – som er:

«Signaturfiler» for gjenkjenning, og programvare for gjenkjenning

DROID - programvare



3 parallelle Pronom aktiviteter

Arkivverket lager en mapping – vil bli lagt ut på Arkivverkets web

KDRS kartlegger

Noark 5 tjenestegrensesnitt

Eksempel på nytt innhold: RA-FLAC -> fmt/659



Oppfølging/tilbakemelding

1. Kommentarer til Forskriftens utforming

2. Ønsker om endringer/tillegg til Forskriften 
- spesielt: mangler vi noe

3. Hvor strenge bør man være – når unntak skal innvilges

4. Innspill til PRONOM prosess


