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NOrsk ARKivstandard 

 
 
 1984: NOARK 1 ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult 

som kravspesifikasjon for elektronisk journal 

 1987 NOARK 2 ble utviklet i samarbeid med Riksarkivaren 

 1990 Riksarkivaren tar over ansvaret for standarden 

 1994 NOARK 3 

 1995 KOARK. Den var utviklet i samarbeid med Kommunenes 
sentralforbund og var spesielt tilpasset kommuner og 
fylkeskommuner. 

 1999 NOARK 4 – Den første standarden for elektronisk 
saksbehandling 

 

 



NOARK 4. Basis for Dagens sakarkivsystemer 

• I tillegg til NOARK 4  er systemene basert på Statens Generelle Kravspesifikasjon (SGK). Standarden 
beskriver ikke bare en databasearkitektur, men alle saksbehandlingsprosesser i detalj. Den tar for seg: 

 Elektronisk Journalføring 

 Elektronisk ”saksbehandling” 

 Elektronisk arkiv og dokumentlager 

 Møte- utvalgsløsning 

 

• Ulemper 

 Komplekst (Brukergrensesnittet er utdatert og håpløst for sporadiske brukere) Kompleksiteten gjør 
også datakvaliteten dårlig) 

 Rigid (passer ikke for fagsystemer og objektserier) 

 Integrasjoner er dyrt, tunge databaser med logiske feil 

 Leverandøravhengighet (vet vi noe om hva som skjer under overflaten?) 

 Det er ennå ikke foretatt vellykkede søkbare uttrekk av et NOARK 4 system 

 

• Dette gjelder alle eksisterende Sakarkivsystemer enten de heter ePhorte,  ESA, Acos eller Public 360 

 

• I dag kaller systemene seg NOARK 5, og er blitt godkjent… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOARK 5 - 2008 

• NOARK 5 kjerne beskriver hvordan en database med 
tilhørende dokumenter skal være utformet for å være et 
godkjent elektronisk arkiv 

• NOARK 5 er løsere og mer fleksibelt enn forgjengeren 

• NOARK 5 er hierarkisk oppbygd og har mange færre 
”absolutter” 

• Arkivet kan tilpasses arbeidsprosessene, ikke omvendt. Det vil 
at man kan legge en NOARK-kjerne som basis for så å si et 
hvilket som helst fagsystem 

• Men: Krever mer forarbeid og bevissthet rundt 
dokumentasjonen enn et NOARK 4-system 

 



Standarden baserer seg på ”Trelags-arkitektur”.  
De fleste fagsystemer og alle sakarkivsystemer i det offentlige er utdaterte blander 

sammen ”lagene”.   

Dette er det vi skal sitte igjen med: ”Arkivet” 

Den midterste beskriver hva som må  være på plass 
i en helhetlig sakarkivløsning  

I den ytterste ringen er 
”brukergrensesnittet”. Det synlige 

Presentasjonslag 

Applikasjonslag 

Datalag 



NOARK 5 Konseptuell modell 



NOARK 5 Konseptuell modell II 



NOARK 5 Metadata - Arkiv 



NOARK 5 Metadata - Arkivdel 



Utvidelser: Saksmappe, Møtemappe 

NOARK 5 – Mappe  
 







Andre registreringer havner i andre tabeller (Klasse, 

Skjerming Merknad osv) 

NOARK 5 – Mappe  
 



NOARK 5 Metadata - Registrering 

Utvidelser: Basisregistrering, Journalføring 



NOARK 5 Metadata - Dokumentbeskrivelse 



Øvrige tabeller 

Skjerming, merknader, virksomhetsspesifikke 
metadata*, underarkiver, delarkiver, arkivskaper, 

klassifikasjonssystem, klasse, korrespondansepart, 
dokumentobjekt, nøkkelord, kryssreferanse, 

kassasjon, presedens, møte- utvalg 



Oppsummering 

NOARK 5 er en databasestandard som: 

 

1. Er godkjent som elektronisk arkiv 

2. Garanterer for kontekst og ekthet av data og 
dokumenter 

3. Ivaretar alle våre behov for langtidsbevaring av 
data og migrering av data fra et system til et 
annet 

 


