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Kris- och beredskapsplan för  

[organisation xxx] [kommun/när]arkiv  

   

År 2006 trädde lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför- 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft. Lagen 

syftar till att minska kommuners sårbarhet i fredstid och stärka deras förmåga 

att hantera krissituationer. Bestämmelserna i lagen föreskriver bland annat att 

kommuner ska analysera och identifiera tänkbara extraordinära händelser som 

hotar verksamheten. 

Inte sällan saknas beredskap och handlingsplaner för hur man ska hantera 

skador som drabbar arkiv. Relativt lite har gjorts för att på ett effektivt sätt 

hantera frågor rörande hot mot arkivbestånd. Det är en situation som inte visat 

sig hållbar. Även inre hot såsom stölder och organiska skador utgör stora risker 

för arkivmaterial och måste motverkas. När skador på arkivmaterial väl har 

inträffat är de i regel väldigt svåra och kostsamma att åtgärda. Därför är det av 

avgörande betydelse att resurser och korrekta insatser kan sättas in i ett så 

tidigt skede som möjligt. 

Syfte  

Syftet med den här planen är att ge en mental beredskap men den är också en 

konkret handlingsplan för att minska skadeverkningarna i händelse av en kris. 

Planen ska fungera som ett stöd i händelse av brand, vattenläckage, 

skadegörelse, stöld eller liknande krissituation. För att minimera effekterna vid 

en krissituation måste planen vara känd av xxx personer/roller inom 

organisationen.     

Ansvarsfördelning 

Vem inom organisationen ansvarar för vad?  

Roller och ansvar?   

Beredskaps-/insatsgrupp 

Personer inom organisationen som kan vara beredda att med kort varsel hjälpa 

till praktiskt i händelse av kris? 

 

Viktiga telefonnummer att ringa vid nödsituation:  
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1. Ex. brandkåren, tel. 112   

2. Person xxx 
  Kontaktuppgifter:  

3. Person xxx 

Kontaktuppgifter:  
 

Krisnätverk 
Om det ej går att få tag på person xxx, ring: 

  

 Person xxx:   
   Kontaktuppgifter:  
  
 Befattningshavare xxx: 
   Kontaktuppgifter: 
     
 
 Ytterligare personer?  
  
 

Instruktioner för släckning av brand  
I eller i anslutning till arkivlokalen ska det finnas handbrandsläckare. Avståndet 
till närmaste handbrandsläckare i arkivlokalen får vara högst 25 meter.  
 
Brand utanför arkivlokalen: 
Om brand uppstår utanför arkivlokalen ska dörren till denna hållas stängd. Kyl 
väggarna till lokalen med vatten för att minska risken för upphettning av 
arkivmaterial.    

 
I arkivlokalen:  
Det sitter en xxxsläckare monterad vid ingången till central-/närarkivet som är 
avsedd att användas vid brand i arkivlokalen. Obs! Vid användande av 
kolsyresläckare får denna ej riktas mot arkivhandlingarna.  
 

Instruktioner vid vattenläckage eller översvämning 
 
Vattenskadat material 
Fuktskadade handlingar kan lufttorkas. Arkivmaterial som blivit helt 
genomblött ska frysas inom ett dygn då frysning stoppar bakterie- och 
mögelangrepp Lägg in info om eventuell extern resurs för nedfrysning.  
 
Gör så här:  
 
▪ Ta om möjligt ut materialet ur pärmar och boxar och dela upp det i ca 5 cm. 

tjocka buntar. Avlägsna plastfickor om sådana förekommer. Aktomslag och 
registerblad kan lämnas kvar.  
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▪ Plasta in varje bunt separat i plastpåsar eller soppåsar och märk med 
innehåll.  

▪ Frys in buntarna så kallt som möjligt, helst -24 grader eller kallare.  
▪ Blöta pappershandlingar/inbundna volymer plastas in styckvis, packas med 

ryggen nedåt i lådor och fryses. Om möjligt, lägg dubbelvikt plast eller vaxat 
papper innanför pärmarna före inplastning.  

▪ Dokumentera insatsen genom att ta bilder före, under och efter 
räddningsarbetet. Lägg till som separat checklista/instruktion?    

 
 
Skadedjur 
 
Skadegörelse 
 
Evakuering av arkivhandlingar i prioriteringsordning 

Förteckning över vilket material som ska prioriteras.  
 
Se bilagd skiss. Till instruktionen bifogas en översiktlig skiss över lokalen med 
hyllor och dess innehåll. Förutsätter att man bestämt på vilka hyllor (ex. A, B, C 
osv) olika handlingstyper ska förvaras.    
 
Prioritera generellt sett handlingarna från och med år xxx framför handlingarna 
före år xxx. 
 
Högst prioritet har i tur och ordning protokoll, diarieförda handlingar, etc… 
Bland de sekretessbelagda handlingarna har xxx högst prioritet.    
 
Efter detta prioriteras handlingarna xxx, förutom verifikationerna som har 
lägst prioritet. 
 
Därefter i prioriteringsordning kommer arkivhandlingarna från de gamla 
upphörda kommunerna.  
 
Sammanfattningsvis ser prioriteringsordningen ut enligt följande:  
 
1. Protokoll (från och med xxx) 
2. Diarieförda handlingar (från och med xxx) 
3. Diarier (från och med xxx)   
4. xxx 

5. xxx 

6. xxx 

 

Förvaring av evakuerade handlingar 
Packa handlingarna i evakueringskartonger eller flyttkartonger. Inbundna 
volymer och böcker ska packas liggande. Man bör försluta varje volym i en 
plastpåse. Arkivboxar kan stå upp men packas allra helst liggande.  



 

4 
 

 
Uppsamlingsplats/-er 
Skiss 
Tillfällig förvaringslokal? 
Avtal med transportfirma?  
 

 
RVR och RVR-utrustning 

RVR står för restvärdesräddning och syftar på de insatser som görs omedelbart 
efter exempelvis en brand eller översvämning för att minimera skadeeffekterna 
och förhindra uppkomst av så kallade sekundärskador. Sekundärskador kan 
handla om skadedjurs- eller mögelangrepp. En snabb insats kräver att viss 
utrustning finns på plats. Utrustningen kan bestå av ett hjälpförråd 
innehållande personlig skyddsutrustning, plastpåsar i olika storlekar, 
vattenfasta pennor, backar/lådor för transport, handskar och en 
våtdammsugare.     
Finns färdiga utrustningspaket att köpa från Museiservice.  
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