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Bergen kommune og elektroniske fagsystemer 

1976 1978 

Første 

HP3000 –

«minimaskin» 

anskaffes. 

Saksindeks, egenutviklet 

fagsystem for saker i 

formannskap og andre 

offentlige utvalg. 

I bruk til 1998. 

1981 

Databaser tatt i bruk. Nye 

fagsystemer for byggesak, personal, 

øknonomi og andre tjenester. 

Nettverk mellom HP3000 

maskiner 

2003 

Forprosjekt med kartlegging, 

over 100 systemer meldt inn fra 

kommunale virksomheter. 

De fleste var erstattet av nye 

løsninger. Stort behov for 

oppslag i gamle data. 

 

2005 

Historisk Elektronisk Arkiv 

(HEA) igangsettes med 

egenfiansiering av Bergen 

Byarkiv, for å bevare og 

tilgengeliggjøre data fra 

HP3000 systemer. 

Innsynsløsningen blir født. 

2007 

HP-3000 fases ut av 

drift på bakgrunn av 

teknologisk 

foreldelse og høye 

driftskostnader. 



HEA-prosjektet 

• Tok utgangspunkt i systemer på HP3000-maskin.   

• 46 systemer ble vurdert som bevaringsverdig 

– BKØ-økonomisystem med data fra 18 enheter, til sammen 106 databaser ble samlet i en 
felles modul 

– 9 kundemoduler for fakturering av tjenester ble samlet i to moduler 

– 19 andre systemer innen personal, tekniske tjenester, avgifter, mm ble lagt i egne moduler 

 

 

 

  

 

• Uttrekkene ble utført av 4 personer med ansvar for sine fagområder i 
kommunen. 

• Utarbeidet felles regler og rutiner for å forsikre seg om at alle brukte samme 
formater, tok uttrekk i henhold til same rutiner og at 
dokumentasjon av arbeidsprosesser ble utført likt. 

• Innholdet i  tabellene fra de ulike systemene  
ble lagt ut i flate filer 

 



HEA-prosjektet – innsyn og bevaring  

• Oracle database og Oracle Application Express på Unix-
maskiner hos IKT Drift i BK 

– Eget tablespace for hver modul i innsynsløsningen 

• Innsynløsningen 
– Webportal med kobling mot «fellesdata» 

– Hver modul består av søkebilder, detalj-  og underbilder  

– Presentasjon av data på en logisk, enkel form. 

– Tilgangskontroll som kobler bruker mot innsynsmoduler 

 

 

 

 



HEA-prosjektet – Deponering  
• Deponering av data fra tabellene til XML-format 

• Dokumentasjon av prosessen 
– Oversikt alle tabeller med felt og antall transaksjoner 

– Beskrivelse av utførte oppgaver -  hvem, når, hva 

– Skjermbilder fra deponerte systemer lagres i Innsynsløsningen 

– Gammel bruker- eller systemdokumentasjon hvis det finnes 

 

• INFO.txt 
– Etter mal fra avleveringsregler 

 

• METADATA og Archival Data Description Markup Language (ADMML) v. 
7.3 for standard, teknisk beskrivelse av tabelluttrekk. 

 



Rutine for utfasing av datasystemer   

• Oppsigelse av fagsystemer i Bergen kommune meldes til IKT Drift med 3 måneders 

varsel iht. Driftsavtalen BKDOK 2008-00581.  Bekreftelse på oppsigelsesmelding 

sendes med Bergen byarkiv som kopimottaker. I bekreftelse pålegges systemeier å 

avklare med Bergen byarkiv om systemet inneholder arkivverdig innholdsinformasjon.  

 

• Bergen byarkiv melder til systemeier og IKT drift, i form av en bevaringsvurdering 

eller på annen måte, om systemet skal bevares/kasseres. Bevaringsvurdering utformes 

for hvert system, som et internt notat. 

 

• Vi avgir en skriftlig melding til systemeier om systemet kan slettes eller om dataene er 

arkivverdige og må avleveres til byarkivet. 

 

• Det er utarbeidet et avleveringsreglement fastsatt av byarkivaren 20.05.2009 

’Retningslinjer for avlevering av elektronisk arkivmateriale til Bergen 

byarkiv’  

  



Retningslinjer for avlevering av elektronisk arkivmateriale til Bergen byarkiv 

 



Når et system skal avsluttes 

Systemeier 

Melding 

IKT Drift 
Melding 

Byarkivet 

Bevaringsvurdering 

Iht. avleveringsreglement 

(20.05.2009) 

Ikke bevaringsverdig 

Melding sendes om at 

systemet kan slettes 

Melding sendes om at  

Data er arkivverdig 

Bevaringsverdig 



Vurdering av system, grunnlag for tilbud 

Databaseteknologi på 

avlevert system 

Oracle 

Kjent db-format Konvertering til åpent 

format (XML, .txt) 

Nytt Tablespace 

INNSYN_navn 

Analysering av data 

Møte med systemeier 

og brukere 

Ved behov, leie inn 

konsulent for 

konvertering 

Proprietært 

Aksept av tilbud 

Ikke aksept av tilbud Systemeier får utført 

deponering av data 
Arbeidet iverksettes 

Analysering av 

datamengde, kvalitet, 

gamle skjermbilder 
Utarbeiding av tilbud 

basert på analyse og 

behov 

Vi har brukt SIARD ved noen 

anledninger og har jobbet med 

standardisering av hvordan vi 

skal bruke metadata fra SIARD 

sammen med ADDML 8.3.  

 

I tilfeller hvor det ikke er 

databaser som avleveres, bruker 

vi fremdeles Pervasive, samt i 

tillegg egenutviklet programvare 

for å lage metadatafiler og ta 

sjekksummer (C#, Java). 



Overføring av data 

1. Tablespace opprettes av IKT Drift 

2. Tabeller opprettes m. nøkler 

3. Data overføres  

1. Database > Database  

2. Pervasive > Database 

3. SIARD > Database 



Pervasive - Kilde 



Pervasive - Kobling av felt 
Etter feltene er koblet, lastes data inn i databasen 



Pervasive - mål 



De ulike arbeidsprosessene   

• Vi har en sjekkliste for alle punkter i prosessen fra gammel til ny løsning. 
Denne oppdateres etter hvert som arbeidet utføres. 

 

• Analyse av tabeller med data, felt og nøkler for å finne sammenheng 
– Utarbeide oversikt over sammenheng mellom tabeller, felt og nøkler 

 

• Opprette Excel-ark med tabellnavn, ant. felt, ant. records, nøkler og annet 
– Dette er en stor hjelp i videre arbeid, særlig i systemer med mange tabeller 

– Bruk av fargekoder for å skille tabellkategorier 

 

• Opprett ny applikasjon i Innsynsløsningen 
– Opprette undersider for applikasjonen 

– Plasser applikasjonen under korrekt fane 

– Opprette brødsmulemeny for applikasjonen 

– Lage forside-bilde med knapper og forklarende tekst 

– Lage søke- og detaljbilder, på listeform (sql) eller som oversikt (plsql). 

  



Oversikt alle tabeller med antall, nøkler osv  

 



UML  
Effektiviserer prosessen ved utarbeiding av SQL-setninger 



Mappestruktur 
Navn på system m. 

fra-til år på dataene 

Mappestruktur for 

arbeidsprosessene 

Påkrevde filer 

Felles mal for mapper og 

undermapper på arbeidsområdet 



Dokument med oversikt alle moduler. 
Systemnavn, hvem, hva, når, hvor 

 



Innsynsløsningen 2008-> 

2008 2010 2011 2014 > 

Fra 2008 øker 

kompleksitetsgraden og 

omfanget av dataformater som 

avleveres. Noen ganger henter 

Vi servere, cd-plater, harddisker. 

Ved flere anledninger tar vi 

uttrekk ute hos avdelinger. 

Vi begynner for alvor 

jobben med å etablere 

digitalt sikringsmagasin (DSM) 

for sikker langtidslagring  

av arkivpakker, med second site 

løsning i byarkivets 

sikringsmagasin i fjellet. 

Innhenting av gamle 

servere med sikker-sone data, som 

har lagt lenge avslått i et kott. 

Ingen husker passordene.   

Vi klargjør Brukere og 

arbeidsområde på sikker sone for å 

jobbe med sensitive data. 

Kobling mot braArkiv. 

2013 

Ny Innsynsløsning for sensitive data,  

på sikker sone.  Automatisk vask av 

Brukerdata mot «fellesdata»,  

automatisk tilgang til offentlig 

tilgjengelig data i administrativ 

sone sin innsynsløsning. 

Begynt å se på ADDML 8.2 for 

overgang fra 7.3 

Oppgradering av innsynsløsningen 

i 2009, 2012 og 2014. Påbegynt 

samarbeidsprosjekter for SSO 

(Single Sign On), attributtbasert 

pålogging, integrasjoner og andre 

samarbeidsprosjekter.  

Responsivt grensesnitt skal 

utvikles for mer effektiv visning av 

store datamengder på skjerm. 

Vi jobber videre med 

implementering av ADDML 8.3. 



Byarkivets innsynsløsning – i dag! 

• Tilgangskontroll (Active Directory) 

– Systemtilgang definert per bruker 

• Snarvei på skrivebord rulleres ut til brukere 

• Statistikk 

– Brukeroppslag, bruker,  m.m. 

• Stor fleksibilitet i presentasjon av data 

• Siste versjon av Oracle APEX 

• Vasker brukerne mot «fellesdata» 



Tilgangskontroll 
• Automatisk innlegging av brukere* 

• Vask av avdelinger mot «fellesdata» 

• Gir automatisk tilgang til offentlige data 

• Mindre administrasjon 

• Raskere tilgang 



ADM (2005-) Sikker sone (2013-) 

Innsynsløsningen(e) 



Ny funksjon i 

2013 



«Applikasjoner du har tilgang til» 

«implisitt gitt 

tilgang». 

Offentlig 

tilgjengelige data 

(systemene kan 

også ha data som 

ikke er offentlig 

tilgjengelig!). 

Eksplisitt gitt 

tilgang 













Hver modul har tilgangskontroll 

”Forside” til hver modul består av 

• Informasjon om systemet / data 

• Knapper som fører til underbilder 

(søk, skjermbilder, rapporter, o.a.) 







Statistikkmodul 

• Viser bruk av innsynsløsning 

– Fordelt på applikasjon 

– Fordelt på avdelingen til brukeren 

• Viser bruk av integrasjonen mellom braArkiv og «portalen» til Bergen kommune 

 

• Viser statistikk over digitaliseringsprosjekter, filområdefordelinger, arkstørrelser og 
annet 

 

• Har statistikk-data fra og med januar 2008, til og med i dag. 

 

• Både tall og grafisk fremstilling av resultat 

• Kan lese av pr dag, måned, år 

• Tar ut summert bruk på år fordelt på applikasjon og avdeling 

 

• Nyttig verktøy for måling av 

– Bruk av applikasjoner 

– Aktive brukere 

 

 

 



Brukerstatistikk, Innsynsløsningen 
01.01.2011-18.10.2011, når digitalisering av byggesaksarkivet var i gang 



Statistikkmodul (ADM) 

 

 År Brukere Antall klikk Avdelinger Moduler 

2008 105 42596 29 25 

2009 120 52708 30 29 

2010      147              69926                  27             31 

2011  164  92165 29             35 

2012 166 135184 35 38 

2013 160 86482 41 37 

2014 226 47188 77 46 

I perioden frem til 2013 var byggesaksmodulen svært viktig og den mest 

brukte applikasjonen i Innsynsløsningen. Når bergen byarkiv digitaliserte 

byggesaksarkivet i perioden  2009-2013, gikk brukstallene ned i 

Innsynsløsningen,  nå som arkivet ble komplett i løsningen «braArkiv». 



Internettbrukere av byggesaksarkivet 
Målt gjennom innsynsløsningen 

I tillegg brukes braArkiv av veldig mange saksbehandlere hver dag,  

dette har vi ikke laget statistikk på. 



Statistikkmodul (Sikker sone) 

År Brukere Antall klikk Avdelinger Moduler 

2013 19 2775 8 4 

2014 54 13691 19 4 



Erfaringer / Oppsummering 

• Innsynsløsningen  

– Et viktig og verdsatt verktøy for brukere. 

– Effektivt utviklingsmiljø 

– Effektivt og enkelt å administrere 

• Lager våre egne administrasjonsgrensesnitt! 

– Tilgang på administrativ sone 

– Tilgang på sikker sone for sensitive data 

– Gratis for brukerne å få tilgang 

– Enkelt å få tilgang, særlig til offentlig tilgjengelige data! 

– Utvikling av nye innsynsløsninger gir gevinstrealisering for de som avleverer 

• Færre servere å drifte 

• lisenser kan sies opp og man kan fremdeles få effektiv tilgang til sine data!  

• Skreddersøm søkebilder etter innsynsbehov 

• Kan ha flere brukere uten å betale lisenser for bruk 

• Kan få rapporteringsmuligheter som ikke eksisterte i opprinnelig system 


