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Etablert i 2008 - 14 ansatte pr. september 2017 
Om Arkitektum

…

Vi bistår offentlig og privat sektor med skreddersydde løsninger innenfor områder som 
standardisering, informasjonsmodellering, system- /IT-arkitektur, prosjektledelse samt 

websider. 
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BIM/IFC

Systemarkitektur
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Systemutvikling
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Vår kompetanse
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FIKS og KS verktøykasse

Tilgang til
DOK, plandata

BIM
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eByggesøknad
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Fra byggesøknad til byggetillatelse
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Byggesøknader inn til kommuner

Altinn plattform
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eByggesak
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ByggesøknadsløsningerByggesøknads-

løsninger

Søker Saksbehandler

FIKS

Valideringstjeneste
Sjekk om «Skjema» er korrekt

Meldingsboks
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• Tilsyn
• Ulovlighetsoppfølging
• Delesaksbehandling

• Anvendelse av DIBKs sjekklister
• Veiledning og systemstøtte for innsending, arkivering og samhandling
• Veiledning og systemstøtte for tilgang til kart, grunndata og DOK-analyse er avklart

• Tilpasning av eByggesak 2.0 som en nasjonal veileder

eByggesak 2.0
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Utfylling av 

søknad

Mottak av 
søknad

Komplett 
søknad Fatte vedtak

Registrere i 
matrikkel

Registrere i 
FKB Tiltak og 

Bygning

Søker

Postmottak/arkiv

Byggesaksbehandler

Matrikkelfører

Saksbehandling

Enkel tilgang på 
grunndata
Forhåndsutfylt 
søknad
Krav til BIM

Digitale søknader som er 
komplette med 
matrikkelopplysninger
Automatisk registrering i 
FKB

Automatisk registrering i 
matrikkel i ett eller to trinn
Automatisk registrering i 
FKB
Sjekkpunkt oppdateres med 
utført

Harmoniserte 
datamodeller

Endring av 
søknad
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Krav til BIM for byggesøknad/saksbehandling

1119.09.2017

– Validering av BIM 
• Krav til tegninger/visualisering
• Koordinatfestet tiltak/georeferert
• Automatisk føring av FKB Tiltak og FKB 

Bygning

• Filtrere bort det som ikke er relevant for 
saksbehandling

• Preutfylle matrikkelopplysninger
• Overføring av nye/endrede arealer til søknad
• Identifikasjon av etasjer og bruksenheter
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Digitalisering av regelverk
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1319.09.2017
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1419.09.2017
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ePlanSak – Nasjonal produktspesifikasjon
• Kravspesifikasjon - fagsystem for digital 

plansaksbehandling– nasjonal 
produktspesifikasjon

• Utviklet av KS i samarbeid med fagressurser 
fra kommunene, KMD, DiBK og Kartverket

• Styrke kommunene som bestillere

• Hyllevare og «skyløsninger»

• «Like» system gir likere saksbehandling
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Hva betyr dette for Vest Telemark?



Veikart	– Gjenbruk	av	informasjon

• Bruker	er	informasjonsbærer	(Brevdue	prinsippet)	–
søker	må	selv	vite,	finne	og	tolke	informasjon

• Data	og	tjenestekatalog

• Nasjonalt	forvaltede	
registre	med	API	for	

gjenbruk

• Innsynstjenester	i	Altinn

Behov	for	tjenester	på	nasjonalt	nivå	for	å	hente	
relevant	informasjon

• Bestilling	av	lokale	data	via	meldingsutveksling

A

Dagens	
situasjon	
(as-is)

Målbildet	
(to-be)

B

C

F

• Bruker	gjør	valg	i	
preutfylt kjent	
informasjon

• Registeroppslag	i	FIKSD

• Datahub som	samler	fra	lokale	
data

E
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Hva betyr dette for Vest-Telemark

• Bruk nasjonale standarder – still krav til 
leverandørene
• Det vil bli flere som tilbyr skreddersydde 

systemer som kommuniserer med arkivkjerner
• Disse vil være mer tilpasset det enkelte fagområde 

enn om alt i ett system
• Eksempler: Byggesak, PPT

• Ta kontroll, unngå for stor leverandørmakt
• Innkjøpskompetanse viktig
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Hva betyr dette for Vest-Telemark

Arkitektur og standardisering

• Verktøykassen gir veiledning til hvordan kommunene bør 
gå frem i arbeidet med digitalisering. 

• Verktøykassen sikrer felles tilnærming til digitalisering og 
helhetlig perspektiv. 


