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Om å bestille et system for Statens Vegvesen  
Hovedpunkter 

 MIME-prosjektet 

 Behov og visjoner 

 Anskaffelse 

 Noark 5 

 Mottak 



MIME-prosjektet i Statens vegvesen 
Målbilde for prosjektet 

Interne og eksterne brukere skal kunne lagre, 
finne igjen og dele relevant informasjon på 

en enkel, sikker og effektiv måte 

 

Prosjektet har hentet sitt navn fra norrøn mytologi der Mime er navnet på jotnen 
som vokter kunnskapens brønn under den tredje roten til Yggdrasil. 
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MIME-prosjektet i Statens vegvesen 
Bakgrunnen for prosjektet 

IT-strategi Handlingsplan  MIME 

Hovedmål for bruk av IT 
 

• Kostnadseffektivisering 
• Brukerorientering 
• En enhetlig og fremtidsrettet etat 
 



MIME-prosjektet i Statens vegvesen 
Litt om prosjektet 

 Forprosjekt: 2005 - 2006 

 Strategi for helhetlig informasjonsforvaltning 

 Handlingsplan med tiltak 

 Hovedprosjekt: 2006 - 2010 

 Utredninger 

 Etablering av plattform 

 Utviklings- og konfigurasjonsarbeid 

 Innføring og opplæring 
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Behov og visjoner for arkivløsning i Statens vegvesen 
Kartlegging i strategiarbeidet i MIME-prosjektet 

 Generelle utfordringer: 

 Lagring (hvor og hvordan) 

 Samhandling og deling (internt og eksternt) 

 Gjenfinning 

 Gjenbruk 

 Dobbeltlagring 

 Opphoping av verdiløse dokumenter 

 Filformater 

 Ansvar og eierskap 

 … 

 Størst utfordringer i forhold til arkivverdige 
dokumenter som ikke er journalpliktige 
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Behov og visjoner for arkivløsning i Statens vegvesen 
Hanekleiva og dokumentasjon  



Behov og visjoner for arkivløsning i Statens vegvesen 
Forenklet konseptuel løsningsskisse 

Saksbehandling Saksbehandling Saksbehandling 

Saksbehandling Saksbehandling Publisering 

Saksbehandling Saksbehandling Samhandling 
Saksbehandling Saksbehandling Fagsystem 

Felles søk 

Felles arkiv 



9 

Anskaffelse av et standardprodukt for arkiv 
Utsnitt fra kravspesifikasjon utarbeidet i 2006 

 … 

 Noark krav (tok utgangspunkt i Noark 4) 
Noark-kravene O og O2 skal være oppfylt, inklusive krav til attributter (kapittel 14) 
og formater for utveksling og eksport (kapittel 15). 

 … 

 Ikke arkivverdige dokumenter 
Dokumenter som oppstår i saksbehandlingen og som ikke anses som arkivverdige, 
skal kunne registreres og knyttes til saken/mappen i Noark-arkivet. 

 … 

 Leverandørens planer for Noark 5 
Vi ber leverandøren gjøre rede for sine utviklingsplaner i forhold til Noark 5, som er 
neste planlagte versjon av Noark-standarden. 

 … 

 Standardprodukt versus skreddersøm 
Dersom leverandøren ikke er i stand til å levere en løsning som kan oppfylle kravene 
uten skreddersøm, bes leverandøren gi et bilde av hvor omfattende en slik tilpasning 
vil være, og hva slags konsekvenser den vil få for oppgraderinger av løsningen. 
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Anskaffelse av et standardprodukt for arkiv 
Noark 4 versus Noark 5 

 Valgte i forhandlinger med leverandør å vente på Noark 5 
med en forventning om å få bedre støtte for forvaltning av 
arkivverdige dokumenter som ikke er journalpliktig. 
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Anskaffelse av et standardprodukt for arkiv 
Valgt løsning: Noark 5 for Documentum fra CIBER 

Noark 5: Basis for alt arkivverdig 

Noark 5: Journalpliktig 

Documentum: Generell dokumentforvaltning 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Omfattende mengde krav og metadatafelt 

 Omtrent 400 krav å forholde seg til for Statens vegvesen 

 Hentet fra totalt ca 180 O-krav, 260 B-krav og 470 V-krav 

 Metadata 

 Ca 170 metadatafelt (tittel, opprettetDato, administrativEnhet, …) 

 Ca 30 objekter med metadatafelt (arkiv, mappe, merknad, klasse, …) 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
O-krav hva er det? 

 Hva betyr det når Noark 5 standarden beskriver noe som 
obligatorisk? 

 Hvordan skal en produktleverandør forholde seg til det? 

 Hvordan skal en etat forholde seg til det? 

 I presentasjoner fra Riksarkivet er det ikke tydelig for oss 
om obligatorisk betyr obligatorisk. 

 Det er vanskelig for en produktleverandør og en etat å gå 
inn i en vurdering av dette.  
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Hvilke oppgaver skal man kunne utføre i forhold til arkivet? 

 Arkivadministrator 

- Tildele rettigheter globalt 

- Opprette, endre og slette 
arkivdel 

- Administrere tilgangsgrupper 

- Utføre kassasjon 

- Angi arkivformater 

- … 

 Arkivansvarlig 

- Opprette og endre  
kassasjonsvedtak 

- Slette inaktive filer 

- Se åpne mapper i 
overlappingsperiode 

- ... 

 Arkivpersonale 

- Opprette og endre mappe 

- Endre status på mappe 

- Opprette og endre 
registrering 

- Opprette, endre og versjonere 
enkeltdokument 

- Ekspedere journalpost 

- Flytte registrering 

- Rette ferdigstilt registrering 

- Åpne lukket mappe 

- Knytte brukere til 
tilgangsgrupper 

- Opprette, endre og slette 
kryssreferanse 

- Søke etter mappe 

- … 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Hva skal være i arkivet? 

 Vi har hatt dialog med leverandør om hva et arkiv skal 
inneholde: 

 Kun «records» i betydningen ferdigstilte registreringer? 

 Enkeltdokumenter under arbeid? 

 Registreringer under arbeid? 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Endring av ferdigstilte registreringer 

 Vi har hatt dialog med leverandør i forhold til endringer av 
ferdigstilte registreringer. 

 Det kom etter hvert utdypende informasjon om dette i versjon 
2.0 av Noark 5 standarden. 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Forenklinger i arkivstruktur (1:3) 

Arkiv 

Arkivdel 

Mappe 

Registrering 

Hoveddokument Vedlegg 

Grå områder er valgfrie i Noark 5 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Forenklinger i arkivstruktur (2:3) 

Arkiv 

Mappe 

Arkivdel 

Basismappe 

 
Saksmappe 

Journalpost 

Arkivdel 

Basis- 

registrering 

Registrering 

Arkiv 

Basis- 

registrering 

Arkivdel Arkivdel 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Forenklinger i arkivstruktur (3:3) 

Mappe 

Klasse 

Basismappe 

 
Saksmappe 

Journalpost 

Verdi 

Basis- 

registrering 

Registrering 

Basis- 

registrering 

Verdi Verdi 

System System 

Klassifikasjonssystem 
(ordningsprinsipp) 
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Noark 5 standarden sett fra Statens vegvesen 
Åpning for virksomhetsspesifikke metadata 

 Ulike typer med mulighet for virksomhetsspesifikke 
metadata: 

 Mapper 

 Registreringer 

 Enkeltdokumenter 



21 

Mottak av et standardprodukt for arkiv 
Definering av virksomhetsspesifikke metadata 

Noark metadata fra 

Riksarkivet 

Generelle metadata for 

Statens vegvesen 

Spesifikke metadata for 

ulike typer informasjon i 

Statens vegvesen 
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Mottak av et standardprodukt for arkiv 
Kvalitetssikring av leveransen 

 Faktorer som gjør kvalitetssikringen ekstra viktig: 

 Ny Noark standard, ikke brukt av noen før.  

 Noark 5 standarden definerer ikke tydelig arbeidsoppgavene løsningen 
skal støtte. 

 Noark 5 produktet fra vår leverandør er helt nytt, tar ikke 
utgangspunkt i en eksisterende løsning. 

 Leverandøren er ny i forhold til Noark løsninger og Documentum. 
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Mottak av et standardprodukt for arkiv 
Hvem skal gjøre hva i forhold til arkivverdige dokumenter? 

 Hva skal den enkelte dokumentprodusent ha ansvar for? 

 Hva skal eier av dokumenter ha ansvar for? 

 Hva skal fagsystemeier ha ansvar for? 

 Hva skal systemforvalterne av arkivløsningen ha ansvar for? 

 Hva skal arkivarene ha ansvar for? 


