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oslobilder.no  – prosjektbeskrivelse – styringsdokument 
 

Prosjektet oslobilder.no er initiert av Oslo Museum og Oslo byarkiv. Prosjektet skal tilgjengeliggjøre 

og formidle kulturhistorisk materiale og kulturarv via nettbaserte kanaler fra de deltakende 

institusjonene. Prosjektet eies av de to organisasjonene i fellesskap, og samarbeid, forpliktelser og 

rettigheter er regulert av en egen samarbeidsavtale (vedlegg 1). 

 

Prosjektets hovedmålsetting er å utvikle en felles søkeportal og nettsted oslobilder.no for 

kulturhistoriske bilder fra Oslo. Nettstedet er en samlet presentasjon av bilder fra Oslo uavhengig av 

hvilken institusjon som forvalter det enkelte bildet. Det er de enkelte institusjonene som har ansvaret 

for forvaltning og leveranser av fotografier, inkl. pris- og rettighetspolitikk. 

 

Samarbeidet og deltakelsen i prosjektet er basert på følgende forutsetninger: 

• Hver institusjon eier (selvfølgelig) fortsatt sine egne bilder og metadata, med egen prispolitikk og 

distribusjonspraksis. 

• Prosjektet eier ingen data, verken bilder eller metadata. 

• Hver institusjon redigerer selv egne metadata, men innenfor et felles rammeverk 

• Hver institusjon dekker selv egne driftskostnader til applikasjon og overføringsrutiner 

• Prosjektet oslobilder eier domenet og nettstedet oslobilder.no, applikasjonen (kildekoden) og 

løsningene. 

• Ingen eksklusivitet for oslobilder.no – hver institusjon kan distribuere bilder også i egne kanaler 

og nettsteder. 

 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe bestående av avdelingsleder Kristin Gaukstad, Oslo 

Museum og seksjonsleder Bård Alsvik, Oslo byarkiv. Fotoarkivar Lars Rogstad ved Oslo byarkiv er 

prosjektleder. I tillegg deltar fotoarkivar Vegard Skuseth og avdelingsleder Terje Abrahamsen (alle 

Oslo Museum) i prosjektarbeidet. 

 

Prosjektet løper i perioden 2009 til 2012. Prosjektet er støttet av ABM-utvikling med utviklingsmidler 

for 2009 og 2010.  

 

Første fase av prosjektet ble avsluttet i mars 2010 med lanseringen av første versjon av oslobilder.no.  

Fase 2 løper fram til og med 1. halvår 2011, med følgende hovedaktiviteter: 

1. Utvide oslobilder med flere institusjoner 

2. Innhente brukererfaringer med søkeportalen  

3. Utvikle versjon 2 av nettstedet oslobilder.no 

4. Utarbeide retningslinjer og standarder for innhold, metadata, feltbeskrivelser, etc  

5. Innhente og evaluere praktiske erfaringer med bruken av ABM-standarden for registrering av foto 

6. Utarbeide innspill til en utvekslingsstandard basert på erfaringer i prosjektet 
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Aktuelle aktiviteter i fase 3 (andre halvår 2011 og 2012) kan være: 

• profesjonalisere deltakelsen fra nye institusjoner 

• kartfesting av bilder – for søk via kart, og presentasjon av bilder på kart 

• brukernes egne bilder 

• filmmateriale 

• mobilapplikasjoner 

 

Ved avslutningen av prosjektet i 2012 er det intensjonen at prosjektets resultater skal videreføres i en 

driftsfase. Prosjektet vil i god tid før avslutningen foreslå aktuelle driftsløsninger, for eksempel en 

stiftelse (for eierskap til applikasjon og kildekode) og redaksjon (for registreringspraksis og 

publisering av bilder). 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Samarbeidsavtale mellom oslo kommune, Kulturetaten ved Oslo byarkiv, og stiftelsen Oslo 

Museum 

2. Prosjektsøknad 2009 til ABM-utvikling 

3. Prosjektsøknad 2010 til ABM-utvikling 

4. Prosjektsøknad 2011 til ABM-utvikling 

 

 

 

 


