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Kulturminnedata i Trondheim

-digital hjelp på vei inn i Askeladden
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Kulturminnedata - “bak kulissene” 
trondheim.kommune.no/byantikvaren

● Kulturminnedata
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Kart med info om innhold og bruk
trondheim.kommune.no/byantikvaren



Kulturminnedata fra 1976 til 2019
1976: papirkart med tillegg: info og foto 1991: papirkart

Kart fra 1976, 1991 og 
Antikvarisk register-skjema:
På nett hos Trondheim byarkiv

2010: digitalt kart med foto i kart fra 2016 

Mål for 2019: 

info og foto inn 

i Askeladden og 

Kulturminnesøk
Illustrasjon: kulturminnesok.no

, 1991 og 
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Kart og registreringer 

- fra papir til geointegrasjon*
● Byantikvaren har et nært samarbeid med Kart- 

og oppmålingskontoret i Trondheim 
kommune.

Når det er snakk om begrepet “vi”, betyr det 
som oftest Byantikvaren og Kart-og oppmåling.

● Kart- og oppmåling har både kart- og 
databasekompetanse. De har laget og 
videreutvikler kulturminnebasen og de setter 
opp brukergrensesnitt for Byantikvaren. Deres 
innsats er avgjørende for det vi har fått til i 
Trondheim.

 

● Samarbeidet har løftet Byantikvarens 
kulturminnedata fra trykt papirkart i 1991 til 
2018: databaser med info og foto i kart.

trondheim.kommune.no/byantikvaren

*Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper 
for samspill mellom fagsystemer, GIS, sak- og 
arkivsystemer i offentlig sektor.

Definisjon og illustrasjon: geointegrasjon.no. 
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Bristol konditori i Dronningens gate 18 (1972), fra Byantikvarens negativsamling 
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Byantikvarens fotoarkiv

● 25 000 bilder fra 1970 til i dag.

● Tilgjengelig for alle via 
aktsomhetskartet.

● Bildene har CC BY-lisens

Trondheims kulturminnebase

● Ca 6.000 bygninger.

● Antikvarisk klassifisert bebyggelse: A, 
B og C med mer. 

● Utvidet med mer info om hvert 
kulturminne for eksport til 
Askeladden (og aktsomhetskartet)

Vi jobber mot en milepæl:

kulturminnedata inn i 

Askeladden og Kulturminnesøk i 2019
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Byantikvarens fotoarkiv

● All metadata til bildene er i en 
SQL-database. 

Trondheims kulturminnebase

● SQL-database 

Nøkkel
for vår kobling mellom ulike databaser og kart er 

bygningsnummer

KulturminneID
som kulturminnene får i Askeladden, 
blir også en nøkkel som skal brukes.
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Byantikvarens fotoarkivTrondheims kulturminnebase

* Fotoarkivet er i Geomatikk IKT AS sitt arkivsystem: braArkiv. 
Trondheim kommune har utviklet fotoarkivet i samarbeid med dem.

De som ønsker tilsvarende fotoarkiv, må kontakte Geomatikk IKT for bruk av løsningen.

Kulturminnebasen er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren for tilpasning til Askeladden. 
Kontakt Riksantikvaren for data som ønskes inn i Askeladden.

Kontakt Byantikvaren i Trondheim

Andre kan ta dette i bruk*
Kommuner/fylkeskommuner kan ta i bruk samme systemer, hvis de ønsker

● få og ta utgangspunkt i våre strukturer og brukergrensesnitt.
● få kopi av brukerveiledninger som vi har utviklet.
● gjøre egne ønskede endringer uten å måtte begynne på scratch.



trondheim.kommune.no/byantikvaren

Rockheim (2012) fra Byantikvarens digitale bilder

Felleskjøpet (1991) fra Byantikvarens lysbildesamling 

Brattørkaia 14



Om Kulturminnebasen
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Bakgrunn: Kun klasse A, B og C

Mål: bilder og info om hvert kulturminne 

Arbeid med tilpasning til Askeladden:

● Strukturering av kulturminnene for å passe til lokalitet og enkeltminne.

● Utfylling av minimum alle obligatoriske felt til Askeladden...



Om Kulturminnebasen
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Bakgrunn: Kun klasse A, B og C
Mål: bilder og info om hvert kulturminne med 
mulighet for utveksling av data med Askeladden.

Arbeid med tilpasning til Askeladden:
● Strukturering av kulturminnene for å passe til lokalitet og enkeltminne.

(Vi startet utviklingsarbeidet i 2014/15, da alle kulturminnene skulle tilhøre en lokalitet. Endringen 
med at lokaliteter som kun har ett enkeltminne er blitt slått sammen i Askeladden til et 
“kulturminne” har ikke gitt oss merarbeid, da samme felt med info skal inn uansett. Men mulig vi 
skal forenkle noe i vår base på grunn av det).

● Kulturminner i Askeladden som ikke er fredet: Dette er kulturminner som vi 
også kan ha i basen. Konstruktivt at vi må samkjøre info om disse.

● Identifisere “våre” kulturminner som bør inn i eksisterende lokaliteter: 
Kulturminner som naturlig hører sammen, blir knyttet sammen.

● Utfylling av minimum alle obligatoriske felt til Askeladden...



Datahjelp til utfylling
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Vi har fylt ut alt det obligatoriske “maskinelt” 
inklusive geometri.

Unntak er kulturminner uten bygningsnummer; der måtte noe gjøres manuelt.

Manuell forbedring

Alle kulturminnene må gåes igjennom manuelt 
for å forbedre innholdet. 

Relativt få felt må sjekkes manuelt



Om Kulturminnebasen

Datahjelp til utfylling
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1. Mest mulig “maskinell” utfylling, ved blant annet kobling til matrikkelinfo.
2. Vi har også “maskinelt” fylt ut generelle valg fra nedtrekksmenyer.
3. Vernestatus/vernetype fylles inn korrekt ved å gjøre det “maskinelt”; fra kartlag i 

aktsomhetskartet(overlay). Oppdateringsrutine nødvendig for at info i Askeladden/Kulturminnesøk skal 
være riktig over tid.

4. Geometri for bygninger taes automatisk fra FKB-data: kan overstyres manuelt.
5. Vi har klart å fylle ut alt det obligatoriske “maskinelt”, med unntak av kulturminner uten 

bygningsnummer(BID); der måtte noe gjøres manuelt.
6. Vi valgte også bort noen av feltene som ikke var obligatorisk

Kort om 
hva vi må sjekke 

manuelt:

1. Navn
2. Beskrivelse
3. Type kulturminne(art)
4. Opprinnelig funksjon
5. Hovedmateriale
6. Datering

Manuell forbedring
● OBS: Alle kulturminnene må gåes igjennom manuelt for å forbedre innholdet. 

Men da er det relativt få felt som må sjekkes manuelt. 

● Byantikvaren er i gang med å manuelt forbedre dataene og den jobben vil 
fortsette også etter første import til Askeladden.

● Et hjelpelag viser hvilke kulturminner som har data som er manuelt forbedra og 
ikke. Vi endrer i dialogboks. Dette kan sees på kart og taes ut i listeform. 



Om Kulturminnebasen

Askeladden har mange felt for hvert kulturminne
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Maskinell utfylling

“Minimum” av alt obligatorisk

1. Noen felt fylles likt på alle
2. Felles valg fra noen nedtrekk
3. Info fra matrikkelen

 

Manuell forbedring

Kort om 
hva vi bør 

forbedre/sjekke 
manuelt:

1. Navn
2. Beskrivelse
3. Art(type)
4. Opprinnelig funksjon
5. Datering
6. Hovedmateriale
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Paul Fjermstads veg 17C (1972), fotograf: Terje Eithun, fotoeier: Riksantikvaren. SEFRAK-foto, Trondheim.



trondheim.kommune.no/byantikvaren

QGIS som verktøy/brukergrensesnitt
for å jobbe i kulturminnebasen

● I QGIS har har vi tilpassa nedtrekksmenyene; 
mest brukte valg er øverst.

● Vi har også egne hjelpelag.
● QGIS er et gratisverktøy

QGIS: Egen kartvisning, egne dialogbokser:



Dialogbokser i QGIS -en for 
lokaliteter og en for enkeltminner
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Kort om 
hva vi må sjekke 

manuelt:

1. Navn
2. Beskrivelse
3. Type kulturminne(art)
4. Opprinnelig funksjon
5. Hovedmateriale
6. Datering



På nett: Dialogbokser i QGIS -  med veiledning til manuell utfylling og 
tekst med hva som er fylt ut maskinelt. 
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Om Byantikvarens fotoarkiv
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● Valg av type fotoarkiv: Vi fant ingen eksisterende fotoarkiv som ga gode 
muligheter for masseimport og innhenting(utveksling) av data fra andre 
databaser som feks matrikkel og kulturminnebasen. 
I arkivsystemet braArkiv kunne vi ta i bruk disse mulighetene.

● Byantikvarens fotoarkiv ble utviklet i braArkiv i et samarbeid mellom 
Geomatikk IKT AS, Kart- og oppmålingskontoret og Byantikvaren.

● Bildene kan taes i bruk i andre systemer og type fotoarkiv.

Fra Riksantikvaren: 
● ønsker tilgang til våre bilder, men ikke bildene inn i sitt arkiv
● må ha CC BY -lisens og “tagget” med KulturminneID
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E.C. Dahls fødselsstiftelse, E.C. Dahls gate 10 (2012) fra jugendstilregistreringen



Hva slags bilder har vi i arkivet?
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● Digitale bilder som Byantikvaren har tatt/tar; legges fortløpende inn av Byantikvaren. 
● Masseimport og digitalisering av ca 38 000 bilder:

1. Jugendstilregistrering fra 2013, ca   3.000 digitale bilder 
2. Byantikvarens negativsamling ca 1970-1990, ca.  6.000 negativer skannet av Trondheim byarkiv
3. Byantikvarens lysbilder ca 1975-1995, ca 18.000 lysbilder skannet av Geomatikk IKT AS
4. Sefrak-negativer for Trondheim ca 10.000 negativer skannet av Nasjonalbiblioteket
5. Sefrak-negativer for Klæbu ca      900 negativer skannes av Geomatikk IKT i nov/des 2018

Bilder som Geomatikk IKT skanner, kan de legge inn i braArkiv fortløpende med avtalt registreringsinfo, f.eks. tekst på lysbilder.



Digitale bilder som Byantikvaren har tatt/tar

Foto inn i arkiv - manuell jobb og lasteprogram

trondheim.kommune.no/byantikvaren

Datahjelp ved import - automatisk utfylling av felt

● Fast oppsett for felt som CC BY-lisens, fotograf og fotoeier. 
● Kobling til matrikkel, henter inn GID (gårds- og bruksnr.)
● Info fra bildets exif-fil, som feks: fotodato, gps-koordinater og kompassretning.

Manuell klargjøring av bilder før import

● Alle bilder må sjekkes manuelt før visning i kart: 
Publiseres- CC BY?
Egne retningslinjer for publisering av bilder. 

● Mappenavn: “Adresse, bygningsnummer”
● Lasteprogram kjøres av Byantikvaren 

https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/27525db2f4284b86840effefc54ddb90/retningslinjer-foto-bya.pdf


Foto inn i arkiv - Masseimport
-også her både en manuell jobb og datahjelp
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Manuell jobb 

Minimum:
1. Publiseres - CC BY ?

Eventuelt:
2. Adresse
3. Bygningsnr.(BID)

● Masseimport gjøres av Geomatikk IKT AS. 
○

● Individuelle verdier legges til bildene der det 
finnes nøkler til regneark eller databaser. 

○

● Faste felt legges inn etter avtale.



Sefrak-foto i arkivet
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Vi skanner Sefrak-negativer fra 
Trondheim og Klæbu 
Eksempel: foto til venstre. 

● god fotokvalitet
● lett tilgjengelig sammen med ev. 

andre foto av bygningen.

Foto: Klæbu-Sefrak fra kopiert papirskjema. 

Foto: Trondheim-Sefrak fra 
papirskjema med kontaktfoto.



trondheim.kommune.no/byantikvaren

Velkommen til trondheim.kommune.no/byantikvaren

Takk for oppmerksomheten


