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Del 3: Noark 5-basert databasestruktur 

Oppgaven består av en CREATE-del, en INSERT-del og en SELECT-del. CREATE-

delen går ut på å lage en databasestruktur etter spesifikasjonene i Noark 5. Strukturen er 

skissert i vedlegg 1 til oppgaven, og ser slik ut: 

 

arkiv (1) 

arkivdel (1) 

saksmappe (3) 

journalpost (2 pr. saksmappe, minimum ett inngående og ett utgående brev) 

dokumentbeskrivelse (1 pr. journalpost) 

dokumentobjekt med elektronisk dokument (1 pr. journalpost) 

 

INSERT-delen av oppgaven går ut på å settes data inn i tabellene i databasen, og i 

SELECT-delen skal det skrives kommandoer for å hente data ut av databasen, nærmere 

bestemt kommandoer som henter alle saksmapper for en gitt bruker, henter alle 

journalposter i en saksmappe og henter alle attributter som utgjør offentlig journal for en 

gitt dato. 

 

Jeg bruker Bibin (HiOA) for å teste kommandoene mine. For å opprette databasen, må 

studentnummer angis i navnet på databasen. Det er utelatt i filen 

ARK2100_091213_kand726_del3.sql, som inneholder alle kommandoene som er laget i 

denne delen av besvarelsen. SQL-spørringene er i tillegg gjengitt i teksten her, sammen 

med forklaringer. 

 

Forutsetninger 

Ovenfor sistnevnte deloppgave (uttak av offentlig journal) gjør det, slik jeg forstår det, 

nødvendig å opprette flere nivåer i arkivstrukturen. Jeg går ut fra at spørringen skal 

returnere en offentlig journal som er i overensstemmelse med kravene i arkivloven 

(arkivlovforskriften § 2-7), og da er det nødvendig også å ha med opplysninger om 

arkivkode (klassering), avsender/mottaker, samt avskrivningsmåte og -dato. Avskrivning 

vil kun være nødvendig å ha med i journalen dersom avskrivning faktisk har funnet sted, 

og da også kun på den journalposten som avskrives. 
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Med disse forutsetningene strukturerer jeg databasen slik: 

 

arkiv (1), 

arkivdel (1), 

klassifikasjonssystem (1) 

klasse (2) 

saksmappe (3), 

journalpost (2 pr. saksmappe, minimum ett inngående og ett utgående brev), 

korrespondansepart (1 pr. journalpost), 

avskrivning (1 pr. inngående journalpost), 

dokumentbeskrivelse (1 pr. journalpost), 

dokumentobjekt med elektronisk dokument (1 pr. journalpost). 

 

Opprettelse av databasen – forklaringer 

Jeg lager her en Noark 5-basert databasestruktur for et fagsystem som skal brukes av det 

offentlig eide aksjeselskapet Bomstasjonen AS. Kommandolinjene vil i noen tilfeller 

inneholde teksten not null og/eller unsigned. Not null spesifiserer at feltet må ha en verdi, 

dvs. at det ikke kan være tomt. Dette gjelder for metadataelementene i Noark 5 som er 

obligatoriske og samtidig uavhengige (f.eks. må felter som avsluttetDato kunne være 

tomme mens databasen er i bruk), samt der feltet må ha en verdi for at strukturen i 

relasjonsdatabasen skal ivaretas (altså fremmednøklene; et arkivelement skal ikke kunne 

eksistere i databasen uavhengig av det overordnede nivået i strukturen). Et felt 

spesifiseres som not null når det defineres som primærnøkkel, derfor er ikke det som er 

angitt som primærnøkkel samtidig spesifisert som not null i kommandolinjen (det er 

unødvendig). Spesifikasjoner av denne typen kan bidra til å heve kvaliteten på dataene i 

databasen, selv om det også kan føre til at brukerne får flere feilmeldinger, som nevnt i 

besvarelsens første del (s. 8). 

 

Noen av metadataelementene har obligatoriske verdier spesifisert i Noark 5. Dette gjelder 

f.eks. "arkivstatus", som kun kan ha verdien "Opprettet" eller verdien "Avsluttet". Det er 

derfor i utgangspunktet ikke nødvendig at feltet har plass til å skrive flere tegn enn disse 

verdiene, men man bør likevel være oppmerksom på problemene dette kan skape hvis 

standarden endres slik at feltet på et senere tidspunkt må kunne inneholde lengre strenger. 
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Koblingen mellom arkivenhetene er gitt gjennom en referanse i hver enhet til systemID i 

enheten over og angivelse av dette feltet som fremmednøkkel i tabellen. Dette er 

gjennomgående i hele databasestrukturen. 

 

I Noark 5 er arkivenheten saksmappe en spesialisering av arkivenheten mappe. 

Arkivenheten mappe er utgangspunktet for alle mappetyper i Noark 5, og metadataene 

som er spesifisert for mappe utgjør dermed minimumskravet. En saksmappe skal 

inneholde metadata fra mappe i tillegg til egne metadata (Riksarkivet 2013 s. 56-57). I 

Bomstasjonens database vil saksmappe derfor være spesifisert som over. Noark 5 åpner 

for at man i en del fagsystemer vil trenge ekstra metadata i tillegg til de som er spesifisert 

for mappe og spesialiseringen saksmappe. Bomstasjonen kunne f.eks. tenkes å ha behov 

for et metadataelement som spesifiserer hvilket registreringsnummer på kjøretøyet som 

hver enkelt sak gjelder. Det samme gjelder for øvrig også for arkivenheten journalpost, 

som er en spesialisering av basisregistrering, som igjen er en spesialisering av 

registrering. Metadata for alle enhetene må derfor være med. Denne oppdelingen har en 

klar funksjon i Noark 5. Standarden er designet slik at flere systemer skal kunne bruke 

den samme kjernen, både fagsystemer, korrespondansearkivsystemer og andre systemer. 

For at dette skal kunne være mulig, må standarden være såpass fleksibel at den kan passe 

til systemer som er laget for å imøtekomme ulike behov. Det er f.eks. ikke slik at 

metadataene i spesialiseringen journalpost er nødvendige å ha med i et fagsystem som 

ikke håndterer korrespondanse, og å bli tvunget til å inkludere disse når det ikke er 

nødvendig, ville umiddelbart gjort standarden mindre fleksibel og anvendelig. For 

Bomstasjonen virker det hensiktsmessig å kombinere de ulike spesialiseringene av mappe 

i én relasjon og de ulike spesialiseringene av registrering i én relasjon, men for andre 

virksomheter kan dette stille seg annerledes, særlig hvis de kan tenkes å ha behov for at 

flere systemer kobles til den samme kjernen. Den mest robuste løsningen vil selvfølgelig 

være å bygge databasen slik at den kan takle alle eventualiteter i fremtiden, selv om det 

ikke er gjort slik i denne besvarelsen. 

 

Noark 5 spesifiserer at dokumentobjektenheten ikke skal inneholde systemID fordi dette 

da vil bli duplisert hvis samme dokumentfil knyttes til flere registreringer. Da vil ikke 

systemID lenger være unik, slik standarden sier at den skal være (Riksarkivet 2013 s. 39). 

SystemID skal derfor ikke være med i uttrekk fra systemet, men det er ikke noe i veien 

for at dette likevel er et felt i databasen når den er i bruk hos arkivskaper. Det gjelder for 
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øvrig også for referansemetadataene, som i flere tilfeller ikke er spesifisert i standarden, 

men som må være med i databasestrukturen for å ivareta relasjonene mellom tabellene 

(fremmednøkler), som nevnt ovenfor. Dette vil bli ivaretatt av XML-nøstingen i uttrekket. 

Slike valg er det imidlertid ytterst nødvendig å inkludere beskrivelser av i 

systemdokumentasjonen, som i alle tilfeller må utarbeides, og også skal inngå i 

arkivpakken til depot når man kommer så langt. Systemdokumentasjonen inneholder 

informasjon som vil være kritisk for å kunne produsere et korrekt uttrekk fra systemet, og 

også for å klare å forstå dataene i fremtiden. 

 

Innsetting av data i databasen – forklaringer 

Jeg setter inn data i databasen vha. SQL INSERT-kommandoer (gjengitt i filen 

ARK2100_091213_kand726_del3.sql). Jeg går ut fra at Bomstasjonen fortsatt er i drift, 

slik at f.eks. felter som avsluttetDato og avsluttetAv på arkivnivå og arkivdelnivå naturlig 

ikke vil inneholde data. 

 

Spørringer mot databasen – forklaringer 

Jeg lager SQL-spørringer for å hente data ut av databasen. For å hente alle saksmapper for 

en gitt bruker, kan jeg bruke følgende spørring, der det siste leddet (navn på 

saksbehandler) kan varieres: 

select * from saksmappe where saksansvarlig = 'Sigrid Servicemedarbeider'; 

 

For å hente alle journalposter på en saksmappe, kan jeg f.eks. bruke følgende spørring: 

select journalpost.* from saksmappe, journalpost where 

journalpost.referanseSaksmappe = saksmappe.systemID and saksmappe.tittel like 

'%etabl%'; 

 

Resultatet av spørringen over viser alle metadatafeltene (kolonnevis) til journalpostene i 

den saksmappen som har en tittel som inneholder bokstavkombinasjonen "etabl", altså en 

trunkert verdi. Hva det søkes etter kan varieres og kombineres på mange måter. Hvis man 

vil vise alle journalpostene som er opprettet av en bestemt saksbehandler i en saksmappe, 

kan man f.eks. skrive kommandoen slik: 

select journalpost.* from saksmappe, journalpost where 

journalpost.referanseSaksmappe = saksmappe.systemID and saksmappe.tittel like 

'%etabl%' and journalpost.opprettetAv like '%bent%'; 
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For å hente alle attributtene som utgjør offentlig journal for en gitt dato, må jeg først 

bestemme hvilke opplysninger som skal innføres i journalen. Vi kan anta at Bomstasjonen 

må føre en offentlig journal fordi Bomstasjonen er omfattet av offentlighetsloven. Da 

gjelder arkivlovforskriftens kapittel II del B om journal og elektroniske arkivsystem. § 2-

7 sier at følgende opplysninger skal innføres i journalen: 

 

a) journalføringsdato 

b) saks- og dokumentnummer 

c) sender og/eller mottaker 

d) opplysninger om sak, innhold eller emne 

e) dokumentets dato 

I tillegg skal journalen inneholde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- 

eller avskrivningsdato og avskrivningsmåte. 

 

For å imøtekomme dette kravet, må jeg hente ut verdiene fra følgende felt i databasen, og 

deretter sammenstille dataene i en rapport som utgjør offentlig journal: 

 

journaldato (tabell journalpost) 

registreringsID (tabell journalpost) 

journalposttype (tabell journalpost) 

korrespondansepartNavn (tabell korrespondansepart) 

tittel (tabell journalpost) 

dokumentetsDato (tabell journalpost) 

tittel (tabell klasse) 

avskrivningsdato (tabell avskrivning) 

avskrivningsmaate (tabell avskrivning) 

 

Fordi avskrivningsdato og avskrivningsmaate kun gjelder for inngående journalposter (og 

journalposter med notater som skal følges opp, selv om det ikke er noen slike i 

Bomstasjonens database, og slike i hovedsak heller ikke trenger å være innført på 

offentlig journal), må jeg utføre to separate spørringer for først å hente inngående 

journalposter og deretter hente utgående journalposter. Jeg bruker SQL JOIN for å få til 

dette. (Jeg regner naturligvis med at det finnes bedre måter å utforme offentlig journal-

spørringen på, f.eks. vil jeg tro at det er mulig å utforme en spørring som henter 
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inngående og utgående henvendelser samtidig, i alle fall en som kombinerer de to 

søkeresultatene, og deretter sorterer kombinasjonstabellen f.eks. på journaldato, men dette 

har vist seg dessverre å ligge utenfor min foreliggende SQL-kompetanse.) 

 

For å hente inngående journalposter, skriver jeg følgende kommando: 

select journalpost.journaldato as Journaldato, journalpost.registreringsID as 

Saksnummer, journalpost.journalposttype as Dokumenttype, 

korrespondansepart.korrespondansepartNavn as Korrespondansemotpart, 

journalpost.tittel as Beskrivelse, journalpost.dokumentetsDato as Dokumentdato, 

klasse.tittel as Klassering, avskrivning.avskrivningsdato as Avskrivningsdato, 

avskrivning.avskrivningsmaate as Avskrivningsmåte 

 

from klasse 

join saksmappe on klasse.systemID = saksmappe.referanseKlasse 

join journalpost on saksmappe.systemID = 

journalpost.referanseSaksmappe 

join korrespondansepart on journalpost.systemID = 

korrespondansepart.referanseJournalpost 

join avskrivning on journalpost.systemID = 

avskrivning.referanseJournalpost 

 

where journalpost.journaldato = '2013-11-01' 

 

order by journalpost.journaldato asc; 

 

For å hente utgående journalposter, skriver jeg følgende kommando: 

select journalpost.journaldato as Journaldato, journalpost.registreringsID as 

Saksnummer, journalpost.journalposttype as Dokumenttype, 

korrespondansepart.korrespondansepartNavn as Korrespondansemotpart, 

journalpost.tittel as Beskrivelse, journalpost.dokumentetsDato as Dokumentdato, 

klasse.tittel as Klassering 

 

from klasse 

 join saksmappe on klasse.systemID = saksmappe.referanseKlasse 
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join journalpost on saksmappe.systemID = 

journalpost.referanseSaksmappe 

join korrespondansepart on journalpost.systemID = 

korrespondansepart.referanseJournalpost 

 

where journalpost.journalposttype = 'Utgående dokument' and 

journalpost.journaldato = '2013-11-01' 

 

order by journalpost.journaldato asc; 

 

Oppsummering 

I denne delen av mappen har jeg opprettet en database etter en gitt Noark 5-struktur, ved 

bruk av SQL-kommandoer. Deretter har jeg fylt databasen med data, før jeg har skrevet 

SQL-kommandoer for å hente data ut av basen, etter nærmere angivelse i oppgaveteksten. 

Jeg har funnet det nødvendig å utvide strukturen i databasen noe for å kunne hente ut 

dataene som utgjør offentlig journal, da jeg forutsetter at begrepet "offentlig journal", slik 

det er brukt i oppgaveteksten, viser til den samlingen av data som er spesifisert i 

arkivlovforskriften. 
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