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Tor Eivind Johansen



Dagens tilbud og planer for framtiden 

ved Tor Eivind Johansen, KDRS 

Hva tilbyr KDRS per dags dato og 

hvilken funksjon har det for IKAs

eierkommuner, finansiering av 

lagringsplass og hvilket tilbud ser en for 

seg i framtiden. 



Agenda

• Litt om KDRS

• Hva tilbyr KDRS

– Tjenester

– Utvikling

• Finansiering

• Framtiden - utfordringer



Dagens medlemmer
pr. 1. oktober 2019

Aust-Agder museum og arkiv IKS

IKA Finnmark IKS
Interkommunalt Arkiv



Ansvar og roller

Arkivskaper
God arkivdanning

Periodisering

Uttrekk

IKA
Rådgivning

Mottak av uttrekk

Kvalitetssikring

KDRS
Kompetanseutvikling

Prosesser digitalt depot

Infrastruktur depot

Utvikling /effektivisering 



Tjenester

• Og hva betyr det for IKA Trøndelags eiere?



Kompetanse/erfaringsutveksling

• Felles Skype møter første mandag i hver 
måned unntatt i sommer og jule ferie

• To dagers KDRS samling juni – hvert år

• Gjennomført Workshoper – lokalisert både i 
Stavanger og Oslo.

• Arrangere kurs etter
behov



Arbeidsprosesser

http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm

C Administrasjon

Administrasjon

B InnsynsforespørselA Deponering, mottak og lagring i depot

SIP

Bevaringsmetadata Bevaringsmetadata
Avtale om 
deponering

AIP AIP

Vedlikehold av 
kataloger

D Vedlikehold AIP

Arkivforvaltning

E Bevaringsplanlegging AIP

Bevaringsplanlegging (AIP)

InnsynForberedelse 
deponering

Mottak og 
uttrekksbehandling

DIP

Forespørsel

http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm


TDR, TRAC & Elmag

A. Organizational Infrustructure

3.1.1 THE REPOSITORY SHALL HAVE A MISSION 

STATEMENT THAT REFLECTS A COMMITMENT TO 

THE PRESERVATION OF DIGITAL INFORMATION. 

A1.1 Reposiory has a mission statement that reflects a 

commitment to the long-term retention of, 

management of, and access to digital information.

må ha 

- strategisk plan

- mission statement / formål, utviklingsmål

- definisjon av (digital) depot tjeneste

3.1.2 THE REPOSITORY SHALL HAVE A PRESERVATION 

STRATEGIC PLAN THAT DEFINES THE APPROACH 

THE REPOSITORY WILL TAKE IN THE LONG-TERM 

SUPPORT OF ITS MISSION

A1.2 Repository has an appropriate, formal succession 

plan, contingency plans, and/or escrow 

arrangements in place in case the repository 

ceases to operate or the governing or funding 

institution substantially changes in scope.

3.1.2.1 The repository shall have an appropriate, formal 

succession plan, contingency plans, and/or escrow 

arrangements in place in case the repository ceases 

to operate or the governing or funding institution 

substantially changes its scope. 

må ha contingency plans (økonomisik plan). 

Hva depot gjør med deponerte materiale når 

depotet blir nedlagt?

 - leveres tilbake til eiere

 - andre institusjon(IKA eller Statsarkivet) tar over

3.1.2.2 The repository shall monitor its organizational 

environment to determine when to execute its formal 

succession plan, contingency plans, and/or escrow 

arrangements 

3.1.3 THE REPOSITORY SHALL HAVE A COLLECTION 

POLICY OR OTHER DOCUMENT THAT SPECIFIES 

THE TYPE OF INFORMATION TO BE PRESERVED. 

3.2.1 THE REPOSITORY SHALL HAVE IDENTIFIED AND 

ESTABLISHED THE DUTIES THAT IT NEEDS TO 

PERFORM AND SHALL HAVE APPOINTED STAFF 

WITH ADEQUATE SKILLS AND EXPERIENCE TO 

FULFIL THESE DUTIES. 

A2.1 Repository has a identified and established the 

duties that it needs to perform and has appointied 

staff with adequate skills and experience to fulfill 

these duties.

3.2.1.1 The repository shall have identified and established 

the duties that it needs to perform. 

3.2.1.2  The repository shall have the appropriate number of 

staff to support all functions and services. 

A2.2 Repository has the appropriate number of staff to 

support all functions and services.

3.2.1.3 The repository shall have an active professional 

development program in place that provides staff 

with skills and expertise development opportunities. 

A2.3 Repository has an active professional development 

program in place that provides staff with skills and 

expertise development opportunities. 

Audit and Certification of Truthworthy Digital 

Repositories - The ISO/DIS 16363 -

Recommended Practice

Trustworthy Repositories Audit & Certification: 

Criteria and Checklist  (TRAC)

Kravspesifikasjon til Arkivverkets arbeid med 

digitalt skapt arkivmateriale (Elmag2)

3. ORGANIZATIONAL INFRASTRUCTURE A. Organisatorisk infrastruktur
3.1 GOVERNANCE & ORGANIZATIONAL VIABILITY  A1. Governance & organizational vaiability

Note: In particular the following aspects must be checked:

3.2 ORGANIZATIONAL STRUCTURE & STAFFING A2. Organizational structure & staffing Organisasjonsstruktur, bemanning og kompetanse (A2)

1 Arkivverket må ha en stab med adekvat 

kompetanse, arbeidstrening og rollefordeling. For 

depotfunksjonene spesielt bør bemanningen 

dimensjoneres og struktureres med sikte på å 

oppnå sertifisering i en TRAC-basert 

evalueringsprosess for digital langtidsbevaring. 

Følgende dokumentasjon må foreligge:

a) en vurdering og beregning av bemannings- og   

kompetansebehovet i relasjon til virksomhetens  

aktiviteter og forpliktelser,

b) en plan for kompetanseutvikling basert på        

utviklingsmål, spesielt for digital                        

langtidsbevaring.

A2.1-3

Note: In particular the following aspects must be checked:

KDRS

A. Organisatorisk infrastruktur

Organisasjonsstruktur, bemanning og kompetanse (A2)

Arkivverket må ha en stab med adekvat 

kompetanse, arbeidstrening og rollefordeling. For 

depotfunksjonene spesielt bør bemanningen 

dimensjoneres og struktureres med sikte på å 

oppnå sertifisering i en TRAC-basert 

evalueringsprosess for digital langtidsbevaring. 

Følgende dokumentasjon må foreligge:

a) en vurdering og beregning av bemannings- og   

kompetansebehovet i relasjon til virksomhetens  

aktiviteter og forpliktelser,

b) en plan for kompetanseutvikling basert på        

utviklingsmål, spesielt for digital                        

langtidsbevaring.

A2.1-3

Prosessene basert på standarder 



TITTEL:NODE: NR.: 2.0A1 Forberedelse deponering

A2

Mottaks- 
kontroll

A1-5

Uttrekk

A1-3

Avtale 
innlevering

A1-4

Samle 
opplysning

A1-1

Kartlegging av 
system

SIP

A1-6

Lage SIP

A1-7

Utsending av 
SIP

Opplysninger om system/deponering til katalog/CRM verktøy

A1-2

Bevarings- 
planlegging / 

vurdering

Arkivskaper KAI (IT-arkivar)KAI 
(Rådgiver Arkivdanning)

• Selskapsavtale / depot avtale ifht. Eierskap, langtidsbevaring med vedlikehold, kassasjon, og brukertjeneste 
• Krav til deponeringspakke (SIP)
• Avtalemal
• Arkivplan

• Avtalemal • Krav til deponeringspakke (SIP)

• Krav til deponeringspakke (SIP)

• Bestemmelse
          bevaring og kassasjon







Personvern og 
informasjonssikkerhet

• Behandling og lagring må være sikret i 
henhold til gjeldende lover og regler (blant 
annet personopplysningsloven - GDPR)

• Personvern og informasjonssikkerhet viktig i 
organisasjonen



Sikring av digitale data

• Store konsekvenser ved tap av data

• Vil berøre mange kommuner og mange 
innbyggere 

• Rettighetsdokumentasjon til mange 
enkeltpersoner

• Men ingen data skal gå tapt –
også ved ytre trusler



Tap av data

• Feil på lagringsmedia, maskinvare og 
programvare

• Brann, naturskade og andre fysiske hendelser

• Skade påført av elektromagnetiske pulser 
(EMP)

– Kan skade elektronikk og 
magnetiske lagringsmedia



Lagringsarkitektur

• Lagring på lokasjoner med stor geografisk 
avstand for å sikre mot EMP skader på 
magnetiske lagringsmedia

• Avstand fungerer også mot katastrofe-
hendelser

• Lokal sikkerhetskopi hver natt på annen 
lokasjon i Trondheim

• Asynkron overføring til eksterne lokasjoner

• Lagring på ulike teknologier



Risikovurdering

• Gjennomført risikovurdering i forhold til 
realisert digitalt depot



Overføringstjeneste



Digitalt depot



Komponenter digitalt depot
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Tape teknologi – LTO6



Nettverk

• Tre ulike nett

– Administrasjon (grønn)

– Teknisk (sort)

– Sikkert (rød)

• Alle lokasjoner har fiber ( >= 1 Gb)

• Oppkobling fra medlem med 2-faktor VPN 
identifisering



Bevarings plattform

• Programvareutvikling 
for KDRS og Bergen byarkiv

– Mulighet for fjernlagring – over 
internett (Tapelager)

• Samme programvare benyttes også av 
Arkivverket



Hvert medlem – eget depot

• Hvert medlem har sitt eget depot hos KDRS

• Hvert medlem har sin egen tape serie



Fra medlem til sikringsmagasin

Oslo

Mo i Rana



Viser hvilke media 
arkivpakken er lagret på



Oslo

Lokalisering av arkivkopier

Mo i Rana (AB2001)

Oslo (AB1001)

Trondheim (disk1)

+ backup



Månedsrapport for beholdning 
i depot



Driftsløsning

• Kontinuerlig overvåkning

• Kritiske alarmer sendes driftspersonalet med 
SMS

• Rapporter på oppetid ligger på nettsidene 
https://www.kdrs.no/oppetid-digitalt-depot

• Hendelseshåndtering og konfigurasjonsstyring 
håndteres i et eget avvikssystem OTRS

https://www.kdrs.no/oppetid-digitalt-depot


Overvåkning



Tilvekst
pr. 1. oktober 2019
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KDRS Digitalt depot

 Deponeringer Akkumulert



Utvikling

• Standardiserer

• Effektiviserer prosessene

• Nyttige hjelpemidler



KDRS Innsyn

• Enkel løsning for innsyn i et NOARK 5 uttrekk

• Lett å installere – på en enkel maskin

• Beregnet for arkivpersonalet i første omgang

• Brukertilgang styres gjennom operativsystem

• Kan generere PDF-filer av metadata og 
dokumentene som kan gis til en sluttbruker

• Åpen kildekode



KDRS Innsyn



NOARK 5 Kravspesifikasjon

https://kravspec.kdrs.no/

https://kravspec.kdrs.no/


- for  bevar ing  og  t i lg jengel igg jør ing

- Prosjekt støttet av Riksarkivarens arkivutviklingsmidler i 2015

- Praktisk gjennomføring av KDRS prosesser og rutiner 

- Allmenn metode for uttrekk og behandling av databaser

- Lage brukervennlig produksjonslinje - produsere kvalitativt 
gode arkivpakker

- Gjøre håndtering mindre avhengig av enkeltperson

- Senke brukerterskelen – effektivisere behandlingen

KDRS Produksjonslinje

https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm


Database
Overførings-

pakke
Behandling

Innsyns-
pakke

Innsyn
Arkiv-
pakke

DSM

Depot

- DBPT-Siard 2.0

- Spectral Core
Full Convert

- Noark-uttrekk

- Arkade 5 SIP og 
AIP pakke

- EssArch for AIP

- EssArch
depotstyring

- Manglet verktøy for effektiv 
behandling i depot

- Beskrive

- B/K-vurdere

- Lage innsynspakke

- KDRS 
innsynsmodul

- DBVT

KDRS Produksjonslinje
Mottak – Ordning – Betjening

Decom

Malsett
(KDRS sky)



DB SIP Behandling

DIP InnsynAIP

DSM

Depot

KDRS Produksjonslinje
Mottak – Ordning – Betjening



Automatisert formidling - mapping

Arkivpakke

AIP

Omforme intern 
representasjon 
til  egnet DIP 

format

Lage DIP

Malsett
(KDRS sky)

Hva er egnede 

format for søk og 

innsyn?

KDRS Innsyn

DBVT

Asta

…..

?



Organisering
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Blokkjede

• Samarbeidsprosjekt med KDRS / OsloMet / 
Vestlandsforskning

• Teknologi for å sikre tillit

• Hvordan kan teknologien brukes?

• Kritisk refleksjon rundt blokkjede og arkiv

• Testimplementering



Finansiering

• Lang prosess 

• Flere innspill

• Vanskelig å beregne

• Mange modeller og prinsipper

• Årsmøte bestemte volum modell



Begrunnelse

• For å få en bærekraftig modell som dekker 
investeringskostnaden og drift etter hvert som 
lagrigsvolumenet øker

• Redusere sårbarheten i forbindelse med drift 
av digitalt depot



Redusert sårbarhet – ny modell

• Flere nye medlemmer – gir økte inntekter

• Øker volum inkludert i basisprisen til 2 TB

• Øker medlemskontingenten ekstraordinært 
med kr 25 000.

• Prisen pr. TB utover 2 TB settes til kr 7500 pr. 
påbegynt TB og faktureres etterskuddsvis en 
gang pr år.

• Modellen skal tas opp til ny vurdering om tre 
år.



Sammenligning

• Skylagring i Microsoft Azure inkludert Geo-replikering (lagring 
på to steder) vil uten noen form for transaksjonskostnader 
være på ca. kr 12 000 pr. år.

• University of British Columbia tilbyr en Archivematica løsning 
til universiteter og universitetsbiblioteker. I denne løsningen 
koster ekstra lagringsplass $700 (ca. kr 6000) pr. TB. Slik det 
framkommer inkluderer det også en sikringskopi av data – en 
mye lavere sikkerhet enn KDRS leverer.

• Archivescanada.ca lever også Archivematica løsning hvor 
kostnaden for ekstra lagring er priset til $950 (ca kr 8000) pr. 
TB pr. år. Dette inkluderer lagring av arkivpakken på to ulike 
geografiske steder.



Framtiden - utfordringer

• Stor usikkerhet vedrørende NOU «Fra 
kalveskinn til datasjø» og forslaget om at 
Arkivverket (Nasjonalarkivet) skal tilby lagring 
til selvkost til alle

• Dette medfører en vent å se holdning

• Arkivverket sier selv at de ikke vil tilby 
kompetanse vedrørende arkivbevaring – det 
skal fortsatt IKA’enen gjøre



Endringer strategi

• Åpnet opp for at arkivinstitusjoner kan bli 
medlemmer. Eksempler:

– Stortingsarkivet

– Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)

– Skeivt arkiv

– m. flere

• Dagens organisasjonsmodell beholdes

• Mulighet for salg av tjenester og kompetanse



Basis tjenester 

• Digitalt depot – infrastruktur, drift og support 

• Overføringstjenester – infrastruktur, drift og support 

• Kompetanseøkende tjenester (kurs, seminarer) 

• Prosjektutvikling / verktøyutvikling / effektivisering 

• Innsynsløsning – online innsyn for medlemmer 
(forutsatt finansiering) 

• Faglig nettverk for IT-arkivarene og koordinator for 
KAI miljøet når det gjelder spørsmål og utfordringer
med bevaring av elektroniske arkiv 



Spørsmål?
tor.eivind.johansen@kdrs.no


