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Inledning 
Sydarkivera har i samverkan med arkivfunktionerna hos förbundsmedlemmarna utarbetat 
ett webbverktyg för självvärdering av medlemmarnas närarkiv. Verktyget består av ett 
Google-formulär med frågor om bland annat medarbetarnas tillgång till arkivlokalerna och 
arkivlokalernas utformning. Frågorna utgår från Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
om arkivlokaler (RA-FS 2013:4). 

Handbok på webben 
Information om arkivlokaler, resurser för e-lärande, stöddokumentation och 
webbformuläret för checklistan hittar du via sidan: 

https://sydarkivera.se/offentlig-forvaltning/handbok  
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Checklistans rubriker 
Kontaktuppgifter 

 Ange förvaltningens offentliga e-post (funktionsbrevlåda), inte enskilda 
medarbetare. 

 Tänk på att inte skriva in besöksadresser eller liknande uppgifter i formuläret. 
 Välj medlem i rullisten under ”Förbundsmedlem”. Klicka på pilen. 

Verksamhetsområde 
 Uppge vilket/vilka verksamhetsområden som förvarar handlingar i arkivet (använd 

VerkSAM Diarium för att ta reda på vilken/vilka rubriker som ska anges). 
 Länk till VerkSAM Diarium: https://sydarkivera.se/offentlig-forvaltning/vara-

tjanster/verksamhetsstod/mallar/diarium/   

Arkivets innehåll och ordning 
 Ett skyddsrum som är registrerat som skyddsrum får inte användas som arkivlokal.  
 Arkivet är inte ett förråd. Endast arkivhandlingar/information får förvaras i 

arkivlokalen. 

  
 
Arkivansvarig ansvarar för att arkivet hålls städat, i en god ordning och väl uppmärkt så 
att förvaltningen kan uppfylla offentlighetslagstiftningens krav på säker och snabb tillgång 
till myndighetens allmänna handlingar. 
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Elektrisk arbetsplatsutrustning till exempel kopiatorer, datorer, skrivare och höj- och 
sänkbara bord får inte finnas i arkivlokalen. I de fall de förekommer ska de vara placerade 
i ett angränsande rum som ska utgöra en egen brandcell. 

Det ska finnas en driftsinstruktion för arkivlokalen och även en kris- och beredskapsplan 
för arkivverksamheten. 

Om arkivet innehåller äldre digitalt material ska detta hanteras på särskilt sätt. Med äldre 
digitalt material avses äldre typer av fysiska lagringsmedier som band, CD och disketter, 
det vill säga film, foto, ljud av äldre typ som idag inte finns tillgängligt på kommunernas 
nuvarande servrar. Påträffar du den typen av material så kontakta Sydarkivera. 

Vissa medier till exempel fotografier, filmer, ljudkassetter (magnetband för ljud) och 
mikrofilmer är extra känsliga för påverkan från dammpartiklar, temperatursvängningar och 
elektromagnetisk strålning. De ska därför förvaras i speciella lokaler (klimatarkiv) som 
skyddar mot denna typ av påverkan. 

	 	
 

Kris- och beredskapsplanen upprättas för att veta vad man ska göra om olyckan är 
framme och arkivet och/eller dess material av någon anledning blir skadat eller måste 
evakueras. 

Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst 
Åtkomst 

Ibland är arkivet helt öppet för alla (även besökare som passerar). Det är inte tillåtet. I 
arkivet ska endast behöriga personer komma in. Därför är det är viktigt att ha kontroll på 
vilka som har tillgång till arkivet. Extra viktigt är det om arkivet innehåller 
sekretesskyddad information.  
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Kontrollera och för en förteckning över 
vilka som ska ha tillgång till arkivlokalen, 
det vill säga vilka som har tagg, kort, eller 
nyckel/nycklar dit. Det kan vid en 
inventeringen visa sig vara många fler 
som har tillgång till lokalen än de som har 
nycklar, beroende på hur nycklarna 
förvaras och vilka rutiner man har. 

Begränsa tillgången till arkivet till dem 
som är i behov av arkivets handlingar i sin 
dagliga verksamhet. 

 

 

 

Lås 

Vem som helst ska inte kunna komma åt 
det material som förvaras i arkivet. 
Arkivlokalen ska hållas stängd och låst när 
förvaltningen är obemannad (till exempel 
kvällar, helger, under lunch och under 
förvaltningens möten).  

Förvaras sekretesshandlingar i arkivet ska 
arkivlokalen alltid hållas låst. 

 

 

Vem tänker på att stänga en öppen 
arkivdörr om brandlarmet går? Dörren 
ska därför normalt sett hållas stängd och i 
många fall låst. Det handlar om att 
skydda handlingarna.  

Dörren ska vara försedd med 
dörrstängare och om dörren måste vara 
uppställd ska den vara försedd med 
magnetuppställning kopplad till 
brandlarmet och dörrstängare. Att ställa 
upp dörren med en kil är inte tillåtet!  
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Exempel på låsmekanismer med olika typer av reglar: 

Innerdörr Ytterdörr Säkerhetsdörr Arkivdörr 

 

Larm 

Olika typer av larm kan 
vara uppkopplade till 
vaktbolag, räddningstjänst 
eller enskilda 
medarbetare. 

Kontroll av 
larmfunktionerna ska 
genomföras regelbundet.  

Om tekniska problem/fel 
förekommer ska de 
åtgärdas omgående. 
Detsamma gäller för 
automatiska 
släckningssystem i 
arkivlokalen. 
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Skydd mot vatten och skadlig fukt 
Vatten och fjärrvärme 

Rörledningar för vätskor, fjärrvärme/ fjärrkyla 
eller gas får inte gå genom lokalen. 
Undantaget är vattenledande rör för 
arkivlokalens uppvärmning eller till 
arkivlokalens släckningssystem. 

Pappershandlingar i pärmar eller böcker, 
kartor, ritningar, fotografier med mera, är 
myckat känsliga för vatten. Fukt leder till 
mögel. Ett fukt- eller vattenskadat arkiv 
innebär stora sanerings- och 
konserveringskostnader. 

 

Om översvämning skulle inträffa behövs tillgång till frysutrustning med mera för att 
undvika att pappershandlingarna blir mögelskadade. 

Golvbrunn 

Tappkranar och golvbrunnar ska inte finnas i lokalen. Finns golvbrunn försedd med 
manuell avstängningsventil ska ventilernas funktion kontrolleras regelbundet. 

Skydd mot brand, brandgas och skadlig upphettning 
Dörr, väggar, tak och golv 

Genomföringar, till exempel kabelgenomföringar, ska utföras i samma brandtekniska klass 
som den byggnadsdel den genombryter. 

 

  

Arkivlokalen ska utgöra en egen brandcell. Lägsta brandtekniska klass för en arkivlokal 
(inklusive dörr) är Boverkets beteckningar REI eller EI 120. Detta innebär att lokalen vid 
brand i angränsande utrymme ska ge skydd under minst 120 minuter mot skadlig 
upphettning, rök, öppen låga och genombränning. Brandklassen på dörren eller skåpet 
anger hur länge de skyddar det förvarade materialet mot skada. A eller EI 60 skyddar 60 
minuter medan A eller EI 120 skyddar i 120 minuter, vilket rekommenderas.  
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Fönster 

Fönster bör undvikas av orsaker knutna till värmeinstrålning, ljusinsläpp och inbrottsrisk. 
Om det finns fönster i lokalen bör de plomberas och tätas/förseglas. 

Brandsläckare 

I eller i anslutning till arkivlokalen ska det finnas en handbrandsläckare. Avståndet till 
närmaste brandsläckare ska vara högst 25 meter. Brandsläckaren funktion ska 
kontrolleras regelbundet av certifierad serviceman. 

Följande punkter ska kontrolleras varje 
1–3 månader: 

 Släckaren är placerad synligt på 
avsedd plats 

 Släckaren är inte blockerad 
 Släckarens 

användningsinstruktion är vänd 
utåt och fullt läsbar 

 Släckaren är inte uppenbart 
skadad 

 Släckarens tryckindikator visar 
rätt tryck 

 Släckaren är plomberad 

  

Elektricitet 

Det är att föredra om brytaren är försedd med nyckelfunktion. 
 
Belysning 

Belysningen ska utgöras av fast monterad lysrörsarmatur med säkerhetsglimtändare eller 
högfrekvensdon.  Belysningen i lokalen ska vara kapslad, det vill säga inga öppna lysrör 
eller lampor.  

Inga lysrör får stå och blinka. Trasiga armaturer och lysrör ska bytas ut omgående.  

Belysningen måste vara tillräcklig (minst 300 lux en meter över golvnivå). Personalen ska 
inte behöver använda sig av pannlampa eller ficklampa för att arbeta i arkivlokalen. 

Arkivlokalen ska kunna göras 
helt strömlös genom en 
utvändig brytare försedd med 
kontrollampa. 
 
Kontroll av funktionen ska 
genomföras regelbundet.  
 
Om tekniska problem/fel 
förekommer ska de åtgärdas 
omgående. 
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Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan 
Ventilation 

Att ventilationen är rätt utförd är viktigt eftersom brandrök, brandgaser och värme annars 
kan komma in i arkivlokalen och förstöra handlingarna. Ett brandskadat arkiv innebär 
stora sanerings- och konserveringskostnader, om det över huvud taget går att rädda. 

Arkivlokalens ventilation ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av certifierad 
kontrollant och eventuella fel och brister ska åtgärdas omgående. 

Uppvärmning och klimat 

Arkivet ska hålla ett jämnt och bra klimat oavsett årstid. Klimatat ska kontrolleras 
fortlöpande. 

Material Luft-
temperatur 

Relativ 
luftfuktighet 

Papper ≤ 18 °C 35 % 

Magnetiska databärare ≤ 15 °C 30 % 

Optiska databärare ≤ 18 °C 35 % 

Film- och bildmaterial i 
svart/vitt 

≤ 18 °C 30 % 

Film- och bildmaterial i 
färg 

≤ -5 °C 30 % 

Nitratfilm och negativ ≤ 2 °C 30 % 

Acetatfilm ≤ 2 °C 30 % 

Mikrofilm 
(säkerhetsexemplar) 

≤ 12 °C 30 % 

 

(Värdena är hämtade från RA-FS 2013:4, 8 kap. 3 §). 

Öppna elradiatorer eller fristående värmefläktar för att värma upp arkivlokalen är inte 
tillåtna på grund av brandrisken och att lokalen då inte kan vara strömlös. 

Arkivlokalens läge 
Ligger arkivlokalen placerad så att det kan innebära en risk? Arkiven ligger ofta i källarplan 
och inte alltid i lokaler anpassade för förvaring av arkivhandlingar. Den här frågan är extra 
viktig i samband med planering av nya lokaler eller flytt till andra lokaler. 

Farliga omgivningar kan påverka vilket/vilka skyddsåtgärder som kan behöva finnas för 
arkivet. 
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Summering 
Kompenserande åtgärder 

Flera faktorer kan tillsammans innebära att man uppnår fullgott brandskydd, t ex att hela 
lokalen uppfyller A 60 och dokumentskåpet i lokalen också uppfyller A 60. Tillsammans 
klarar de då två timmars brand, under förutsättning att dörren är stängd och att 
dokumentskåpet är stängt och låst. 

Hela lokalen måste uppfylla samma brandklass. Det räcker inte med att man har nära till 
brandstationen om dörr, väggar, tak eller ventilation inte uppfyller kraven. Då får man 
sätta in andra kompenserande åtgärder eller bygga om eller flytta arkivet. 

Närhet till brandstation och dygnet-runtbevakning anses också vara kompenserande 
åtgärder. 

Arkivhandlingar kan även förvaras i 
dokumentskåp med brandteknisk klass EI 
120. Om myndigheten kan ange 
kompenserande åtgärder kan ett 
dokumentskåp med brandteknisk klass EI 
60 ge tillräckligt skydd.  

Kompenserande åtgärder kan till exempel 
vara att dokumentskåpet står i en 
brandcell och att skåpet då, tillsammans 
med den omgivande lokalen, bildar ett 
skydd som är likvärdigt med det skydd 
som en arkivlokal skulle ge.  

	

	
Glöm inte att fastighetetens stomme och golv ska klara belastningen från arkivhandlingar 
och förvaringsskåp.  


