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Kristiansand – noen tall

• Byen ble grunnlagt i 1641

• Ca. 276 km2

• Ca. 88 000 innbyggere

• Ca. 45 000 bygninger

• Ca. 40 000 matrikkelenheter

• Ca. 30 000 veiadresser

– 770 matrikkeladresser

• Mange meter arkiv er produsert…



Digitaliseringsprosjekt 

o formål 

o omfang

o konkurranseform

o krav til produktet

o erfaringer

o hva gjør vi nå?



Digitaliseringsprosjekt i Kristiansand

2010 – byggesaksarkiv

2013 – øvrige tekniske arkiv 

Bevilgning ifbm. omtaksering 

for eiendomsskatt

Bevilgning ifbm. flytting til 

nytt rådhus – uten avsatt 

plass til arkiv



Hvorfor digitalisere arkiv

- Gjøre arkivene lett tilgjengelige 

for dagens og framtidige brukere

- Hindre historieløs 

saksbehandling

- Tryggere oppbevaring av det 

originale arkivet

- «Hjelp» til å få avlevert 

materialet etter arkivlovens krav

- Frigjøre areal i kontorlokalet



Hva bør digitaliseringsprosjektet omfatte

- Gjennomgang av hvilke 

arkiv/arkivdeler som skal 

digitaliseres

- Opplegg for rydding og 

digitalisering; skannekvalitet, 

nøkkelinformasjon, plattform for 

lagring og tilgjengeliggjøring i og 

etter skanneperioden

- Opplegg for nedpakking og 

avlevering 



Anskaffelse 

Nyttig kompetanse hos 

oppdragsgiver i prosjektet:

- Innkjøp og økonomi

- Sak/arkiv

- Bruker og eier av materialet

- IT

- Servicetorv e.l



Konkurranseform

Vårt valg: konkurranse med forhandling 
dvs. mulige forhandlingsmøter med tilbyderne der vi 

kan be om revidert tilbud

Åpner for å legge mer vekt på formålet

for oppdraget i konkurransegrunnlaget 

enn tekniske spesifikasjoner

Fordeler:

-tilbyder kan komme med «gode forslag» 

oppdragsgiver mangler kompetanse om

-oppdragsgiver kan ryddig og lovlig utfordre 

øvrige tilbyder om tilsvarende løsninger

-avdekker tydelig oppgaveforståelsen



Praktiske forhold som bør avklares ifbm. tjenestekjøpet

• Ansvar for nedpakking og transport til 

leverandør

• Hvordan skal dokumentene være tilgjengelige i 

og etter skanneperioden

• Er det dokumenttyper som skal kastes, 

-evt. skannes og kastes?

• Ansvar for innkjøp av syrefrie arkivbokser, 

omslag, storformat-omslag til kartblad o.l

• Ansvar for nedpakking og avlevering ihht

arkivloven (fjerne plast/stifter/binderser, lage 

avleveringslister)

• Tidsfrister



Tekniske forhold som bør avklares ifbm. tjenestekjøpet

• NOARK-standard versjon ?

• Kategorisering

• Nøkkelinformasjon/metadata
Eks.: gnr./bnr., dato, sakstype, dokumenttype

• Oppløsning 

• Filstørrelser - filtyper

• Bruk av farger og sort/hvitt

• OCR-behandling

• Georeferering av kartblad

• Håndtering av mørke eller svake dokumenter

• Skal noe sladdes i elektronisk versjon?

• Målestokklinjal på tegninger



Milepeler i prosjektene

Tjenestekjøpet

• Utarbeide konkurransegrunnlag

• Utlyse konkurransen

• Informasjonsmøte – der interesserte 

tilbydere selv kunne vurdere arkivene

• Tilbudsåpning

• Forhandlingsmøter

• Valg av leverandør

Produksjonsperioden

• Skanning

• Opplasting 

Avlevering til IKAVA



Erfaringer med Dansk Scanning

– byggesaksarkivet

 Svært god skannekvalitet!!

 «Renser» skanna dokumenter som gir 

god lesbarhet og reduserte filstørrelser

 Fokus på sikkerhet i alle ledd

 God pris

 Begrep og system innen eiendom og bygg 

er relativt like i Danmark og Norge

 WebLager er godt egnet som 

innsynsverktøy for saksbehandler og 

innbygger

 Har noen ganger strevd med 

kommunikasjonen



Erfaring med Geomatikk – tekniske arkiv

- God oppgaveforståelse!

- BraArkiv er godt egnet som innsynsverktøy for  saksbehandlere

- I BraArkiv ligger filene tilgjengelig i tung og lett versjon



Generelle erfaringer

- Lønnsomt å la hele prosessen fra henting 

til avlevering hos IKA inngå i 

tjenestekjøpet.

- Nyttig å bruke konkurransefasen til å la 

tilbydere foreslå «gode løsninger».

- Husk at det er originalarkivet som må 

oppfylle arkivlovens krav til ordningsmåte 

og oppbevaring. For den elektroniske 

versjonen bør funksjonaliteten veie tyngst.





Mye arkivmateriell er digitalisert – hva nå?

• Arkiv vi ikke lenger har plass til:

– Arkiv er pakket og avlevert til IKAVA (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder)

– Arkiv er skannet, pakket og avlevert til IKAVA

– Bare arkiv som brukes jevnlig er skannet. Kost/nytte

• Hvordan skal våre etterfølgere få kunnskap om historisk materiale 

– Vi har tross alt sett de fysiske arkivskuffene…

• Gjenbruk og viderebruk av digitale arkiv

– Hva skal arkivene brukes til

– Hvem skal ha tilgang til dem

– På hvilken måte skal gammelt materiale hentes frem

KommIT:



Gjenbruk og viderebruk

• Arkiv – ikke bare saksarkiv

• Fagarkiv

– Data som brukes i daglig arbeid 

internt; støtte for saksbehandling 

– Data som er til nytte for framtidige 

kolleger

– Til nytte, men ikke alltid arkivverdig

• Kartserier

– Hvordan vise disse?

– Både i kartsystem og som pdf el.l. ?

• Historisk interesse

• Dokumentasjon



Let og finn…

• Lagring og sikker gjenfinning

– Ett eller flere lager? 

– Ett eller flere søk?

• Søkeverktøy må utnytte metadata og 

kategorisering  av datasettene

• Må kunne skille mellom ulike kilder og 

datatyper

• Eksempel: 

– et søk etter «noe som angår eiendommen 

gnr.2 bnr 4.» bør gi et mer ‘spisset’ resultat 

enn det klippet til venstre viser. Her er i 

grunnen det meste som inneholder tallene 2 

og 4 med i lista (som er et lite utdrag)



Noen OBS-punkt

• Dette er innbyggernes arkiv

– Hva spørres etter på servicetorvet?

– Arkivene er etablert i ei tid hvor man ikke ante at hvem som helst kunne sitte 

hjemme og søke i hva som helst når som helst

– Beskytte folk mot seg selv. 
• Helse- og andre personlige opplysninger.

• Dokument unntatt offentlighet

• Tilrettelegge for bruk – men ikke misbruk

• Funksjonalitet

– Fagarkiv har ofte annen tidshorisont enn saksarkiv. 

– Dokumentasjon fra etablering av en eiendom er like relevant om det skjedde i 

1786 eller i 2015



• Hva vil innbyggerne se etter på «min side»?

• Hva er min kollega på jakt etter i framtida?

• Hvilke prosesser skal de gamle skannede arkiv være en del av?

• Hva slags opplegg for lagring og gjenfinning skal vi satse på?

Vi ser etter svar på…





Kumbel
(Piet Hein)

Takk for oss!

Spørsmål???


