
Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

SIARD i bruk i Arkivverket

Ane Hovdan
Seniorrådgiver

anehov@arkivverket.no



Samfunnet er i endring











Hvordan imøtekommer vi dette?







SIARD 

Software 
Independent
Archiving of
Relational
Databases

• Internasjonalt format med bred utbredelse

• Et SIARD-datasett er en speiling av databasen, 
men mangler applikasjonslogikken.

• Måten systemet er bygget opp på har stor 
betydning av komplettheten/forståelsen av 
datasettet.

• Hvor mye ekstra beskrivelser kreves for 
å kunne gjenbruke et SIARD-uttrekk??



Vurdering opp mot arkivfaglige hensyn

Tilliten til arkiv er avhengig av tilstrekkelig ivaretakelse av 
hensynene autentisitet, anvendbarhet, pålitelighet og 
integritet

Anvendbarhet
Materialet finnes. Dette innebærer at materialet ikke er tapt. 

Materialet er teknisk tilgjengelig. Dette innebærer at materialet kan 
fremstilles for videre bruk. 

Materialet er forståelig. Dette innebærer at materialet kan tolkes. 

Materialet kan gjenbrukes. Dette innebærer at materialet kan 
benyttes videre av andre virksomheter og i andre sammenhenger.



Nivå-inndeling av datasett basert på anvendbarhet

Datasettet er ikke 
beskrevet og 

dokumentasjon 
er ikke 

tilgjengelig.

Dokumentasjonen 
som trengs for 

tilgjengeliggjøring 
eksisterer, men er 

ikke strukturert inn i 
datasettet

Deler av 
dokumentasjonen 

som trengs for 
tilgjengeliggjøring er 

strukturert inn i 
datasettet

All dokumentasjonen som 
trengs for 

tilgjengeliggjøring er 
strukturert inn i datasettet

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Enklere å gjenbruke











Refleksjoner

• Det gjenstår en del arbeid og utprøving av det vi 
har presentert her 

• For systemer med enkle datastrukturer ser dette ut 
til å være en veldig gunstig metodikk

• Vi har oppdaget at for systemer med mer 
komplisert datastruktur byr metodikken på flere 
utfordringer 

• Vi tror at dette i fremtiden vil være en av flere 
måter å avlevere arkiv fra produksjonssystem som 
bygger på relasjonsdatabaser



Diskusjonsoppgaver

Hva tenker dere er godt nok for å sikre anvendbarhet av et 
Noark-system i SIARD-format? 

Hva er viktige søkeinnganger når man skal gjenbruke et Noark-
system?

Oppfatter dere at det er utfordrende å fremstille 
tradisjonelle Noark-uttrekk? Hva er de største utfordringene 
knyttet til dette?

Ser dere noen svakheter med SIARD-metodikken som gjør at 
man ikke kan ha tillit til disse datasettene som arkiv?


