
Välkomna!

Martin Pålsson Divisionen för offentlig informationshantering
Sebastian Grette Divisionen för verksamhetsstöd



Information

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler,
RA-FS 2013:4

Agenda

09.00-09.50 Kort sammanfattning om de grundläggande skyddskraven som
arkivlokaler ska uppfylla. Därefter presenteras de nyheter som
RA-FS 2013:4 innehåller i förhållande till de föregående föreskrifterna
(RA-FS 1997:3), Övergångsbestämmelser.

09.50-10.10 Kaffe.

10.10-10.45 Fortsättning, diskussion och frågestund.

10.45 Slut

10.45-12.00 Riksarkivets byggnadsingenjör finns tillgänglig för att diskutera
tekniska frågor.

Tidpunkterna mellan kl 09.00 och 12.00 är ungefärliga.



Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
arkivlokaler, RA-FS 2013:4

• RA-FS 2013:4 gäller fr.o.m. 1 juni 2013 (RA-FS 1994:6 och
1997:3 upphävd)

• Funktionsbaserad föreskrift

– Inga detaljerade tekniska lösningar anges.

• Ska tillämpas av statliga myndigheter m.fl.

• Riksarkivet kan meddela undantag från föreskrifterna



Vilka krav ställs på en arkivlokal enligt RA-FS?

De centrala frågorna i Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler:

• Arkivlokalens läge

• Bärförmåga

• Skydd mot vatten och skadlig fukt

• Skydd mot brand, brandgas och skadlig upphettning

• Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan

• Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst



Arkivlokalens läge

• Hamnar

• Flygplatser, inflygningsvägar

• Industri

• Transportleder för farligt gods

• Översvämningsdrabbade
områden (hav / sjö / älv / flod)

Yttre faktorer kan vara avgörande för
möjligheterna att skapa ett tillfreds-
ställande skydd.

Hänsyn ska bl a tas till fukt- och
vattenförhållanden, brandbelastning,
luftföroreningar, förekomst av strategiska
mål.

Undvik placering i eller nära
områden som bl a:



Skydd mot vatten och skadlig fukt

Ägna särskild uppmärksamhet åt bl a:

• Rörinstallationer

• Arkivlokalens läge i terrängen

• Våtutrymmen

• Källarutrymmen

• Källarytterväggar

• Gårdsbjälklag



Skydd mot brand, brandgas och skadlig
upphettning

Exempel på viktiga faktorer att beakta:

 Brandbelastningen i närområdet

 Förekomst av brandfarlig verksamhet i närområdet

 Utforma arkivlokalen som egen brandcell

 Elektriska installationer. Tillåtna installationer är:

- Belysning

- Motoriserade hyllsystem

- Vissa elektriska radiatorer

 Val av byggmaterial och ytskikt (får endast ge försumbart

bidrag till brandspridning).



Forts skydd mot brand ...

KontorKontor

ArkivlokalKontor

Egen brandcell, erforderlig brandteknisk klass



Forts skydd mot brand ...

Avskiljande byggdelar:

1. Brandteknisk klass

EI 120

2. samt tilläggsisolering
(skydd mot skadlig
upphettning, 50°C för
papper)

3. och avstånd mellan
hyllor och vägg

Arkivlokal

Hyllor

Brand

1. + 2.

3.

Egen brandcell, erforderlig brandteknisk klass

Vanligt fall:

Yttre brandbelastning < 800 MJ/m2



Skydd mot skadlig klimat- och
miljöpåverkan

Faktorer att beakta är bl a:

• Temperatur och relativ luftfuktighet

• Belysningsstyrka, ljusinsläpp

• Luftföroreningar

• Elektriska / magnetiska fält



Forts skydd mot skadlig klimatpåverkan ...

Riktlinjer vid långtidslagring av handlingar (temperatur och relativ
luftfuktighet (RF))

• Pappershandlingar < 18°C +/- 2°C 35% RF +/- 5%

• Magnetiska databärare < 15°C +/- 2°C 30% RF +/- 5%

• Optiska databärare < 18°C +/- 2°C 35% RF +/- 5%

• Mikrofilm < 12°C +/- 2°C 30% RF +/- 5%

• Film- och bildmaterial i svartvitt < 18°C +/- 2°C 30% RF +/- 5%

• Film- och bildmaterial i färg < - 5°C +/- 2°C 30% RF +/- 5%



Forts skydd mot skadlig klimatpåverkan ...

Exempel på centrala komponenter i ett luftbehandlingssystem med
avsikt att uppnå riktlinjerna:

• Värmebatteri

• Kylbatteri / kylmaskin

• System för avfuktning

• Luftbefuktning



Skydd mot skadegörelse, tillgrepp
och obehörig åtkomst

• Allmänt formulerade krav

– Arkivlokalens begränsande byggnadsdelar ska vara utförda
så att arkivet skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och
obehörig åtkomst.

– Allmänna råd: Välj nivå på inbrottsskyddet mot bakgrund av

• om arkivmaterialet är stöldbegärligt, omfattas av
sekretess eller är integritetskänsligt.

• om arkivlokalens läge och/eller arkivets innehåll
medför risk för obehörigt intrång - inbrottslarm bör
installeras.



RA-FS 2013:4, Nyheter i sammandrag

• Kapitelindelning

• Omgivningsfaktorer (dokumentation, skärpta krav för funktionsbyggnad)

• Rör för fjärrvärme och fjärrkyla tillåts ej.

• Brandcellens storlek

• Dörrar

• Skadlig upphettning

• Ångspärr

• Byggnadsstommens brandtekniska klass

• Uppvärmning

• Ytskikt, brandtekniska krav

• Automatiskt brandlarm

• Automatiska släcksystem eller syrereducerande system får installeras.

• Klimatkontroll

• Dokumentation om arkivlokalens utförande.



Kapitelindelning

RA-FS 2013:4

1 kap. Tillämpningsområde

2 kap. Definitioner

3 kap. Riksarkivets handläggning av
arkivlokalsärenden

4 kap. Grundläggande skyddskrav

5 kap. Arkivlokalernas utformning och inredning

6 kap. Skydd mot vatten och skadlig fukt

7 kap. Skydd mot brand, brandgas och skadlig
upphettning

8 kap. Skydd mot skadlig klimat- och
miljöpåverkan

9 kap. Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och
obehörig åtkomst

10 kap. Drift och underhåll

Övergångsbestämmelser

RA-FS 1997:3

1 kap. Tillämpning

2 kap. Definitioner

3 kap. Allmänna skyddskrav

4 kap. Arkivlokalens läge

5 kap. Handläggning av arkivlokalsärenden

6 kap. Drift och skötsel

7 kap. Utformning

8 kap. Bärförmåga

9 kap. Skydd mot vatten och skadlig fukt

10 kap. Skydd mot brand, brandgas och
skadlig upphettning

11 kap. Skydd mot skadlig klimat- och
miljöpåverkan

12 kap. Skydd mot skadegörelse, tillgrepp
och obehörig åtkomst.

Övergångsbestämmelser

Sakregister



Omgivningsfaktorer

4 kap. 4 §

”Vid val av arkivlokalens placering ska myndigheten undersöka hur
den omgivande miljön påverkar möjligheterna att skapa ett
tillfredsställande skydd enligt 1 §. Resultatet av undersökningen
ska dokumenteras och redovisas i enlighet med 3 kap. 1 § andra
stycket.”

Kommentar: motsvarande krav fanns tidigare också men då
behövde man bara redovisa det om arkivmyndigheten krävde det.

4 kap. 5 §

”Vid placering av en funktionsbyggnad ställs särskilt höga krav på
den omgivande miljön i vilken byggnaden placeras.”



Rör för fjärrvärme och fjärrkyla tillåts ej

6 kap. 2 §

”Rör för fjärrvärme och fjärrkyla får inte finnas i
arkivlokalen.”

Kommentar: Fjärrkyla har inte omnämnts tidigare.
Fjärrvärme var tidigare ett allmänt råd.



Brandcellens storlek

7 kap. 2 §

”Arkivlokaler vars golvarea överstiger 400 m2 ska
sektioneras.

I arkivlokaler som består av flera brandceller ska
sektioneringen inom arkivlokalen ha en brandavgränsande
funktion om lägst EI 60.

I arkivlokaler som har utrustats med ett automatiskt
släcksystem enligt 16 § eller ett syrereducerande system
enligt 17 § får brandcellens golvarea uppgå till högst 1 200
m2.

Allmänna råd: För att ytterligare begränsa skadorna vid en
eventuell brand bör takhöjden i en arkivlokal som saknar
automatiska släcksystem inte överstiga 4 m.”



Dörrar

7 kap. 4 §

Krav på brandgastäthet.

Krav på dörrstängare och anslagströskel eller
motsvarande skyddsanordning.



Skadlig upphettning

7 kap. 4 §

I det allmänna rådet:

Med skadlig upphettning avses normalt för
pappershandlingar > 50 °C

Kommentar: RA-FS 1997:3, > 70 C



Ångspärr

7 kap. 4 §

I de allmänna råden:

För att förhindra vattenånga från t.ex. betongväggar att
avges till arkivlokalen vid brand utanför arkivlokalen bör en
ångspärr monteras mellan den sida av betongväggen som
vetter mot arkivlokalen och arkivlokalens ytskikt.



Byggnadsstommens brandtekniska
klass i bärande avseende

7 kap. 5 §

Arkivlokalens bärande konstruktion och de delar av byggnadens
bärande konstruktion som kan påverka arkivlokalens stabilitet
vid sammanstörtning ska lägst ha brandteknisk klass R60.

7 kap. 6 §

I funktionsbyggnader för arkiv ska den bärande konstruktionen
som omfattar arkivlokalens stabilitet vara konstruerad av
obrännbart material och ha lägst brandteknisk klass R120.



• Moderna byggnader är normalt byggda i R60-R90.



Uppvärmning

7 kap. 12 §

Elektriska radiatorer får finnas men i det allmänna rådet
skrivs att ”För att minska risken för brand bör
uppvärmning av arkivlokalen i första hand ske med luft-
eller vattenburen värme.”



Ytskikt, brandtekniska krav

7 kap. 14 §

”Vid val av arkivlokalens ytskikt och beklädnad ska
materialet för tak och väggar lägst motsvara brandteknisk
klass B-s1,d0 och för golv lägst klass Cfl-s1.”

Kommentar: Nya beteckningar. Allmänt råd i 1997:3.



Automatiskt brandlarm

7 kap. 15 §

”Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt
brandlarm som vidarebefordrar larm till en bemannad
plats. Detektorer ska finnas såväl i arkivlokalen som i till
arkivlokalen angränsande brandceller som myndigheten
förfogar över.”

Kommentar: Allmänt råd i 1997:3



Automatiska släcksystem eller
brandförebyggande system

7 kap. 16 §

”Automatiska släcksystem får installeras i arkivlokalen
om de är gassläcksystem eller sprinklersystem för
vatten av typen förutlösningssystem. Om ett
förutlösningssystem för vattensprinkler installeras ska
det vara en systemlösning av typ A enligt SS-EN
12845.”

Kommentar: Sprinkling har inte varit tillåtet tidigare.

7 kap. 17 §

”För att förhindra att brand uppstår i arkivlokalen får
system med avsikt att sänka syrenivån i arkivlokalen
användas.”

Kommentar: Nyhet.



Automatiska släcksystem

Gassläcksystem

• T ex Inergen (kväve, argon, koldioxid)

• Syrenivån sänks



Gassläcksystem, Inergen kväve 52%, argon 40%, koldioxid 8%







Automatiska släcksystem

Vattensprinkler av typen förutlösningssystem

• Torrörssystem med dubbla utlösningssystem, både
branddetektorsystem och sprinklerhuvud måste utlösas
för att vatten ska avges.

• Risken för onödiga vattenskador minskar.



Brandförebyggande system

• Lågsyremiljö –syrenivån sänks, man kan vistas i miljön,
men brand kan ej uppstå.

• Tillämpningar

– Textilindustrin

– Livsmedelsindustrin

– Datahallar

– Lager med brandfarlig vara

– Arkiv

– M.fl.



Brandförebyggande system

Normal atmosfär (volymprocent)

• Syrgas (O2) 20,95%

• Kvävgas (N2) 78,08%

• Argon (Ar) och spårgaser 0,97%

Syrereducerad atmosfär (volymprocent)

• Syrgas (O2) ca 15,0%

• Kvävgas (N2) ca 84,3%

• Argon (Ar) och spårgaser ca 0,7%



Brandförebyggande system

Arkivlokal

KompressorUteluft Kompr luft Filter Kvävgas

Teknikrum

S
yr

g
a
s

Täta byggdelar

20,95%
O2

Ca 15%
O2



British Library, Boston Spa, Yorkshire, England Byggår 2009

Fjärrdepå

Lågfrekvent
material

260 000 hm

Byggnadens
mått ca: 45x75
m2, höjd 25 m

Tre magasin:
15x75 m2



Klimatkontroll

8 kap. 3 §

”Lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten i
arkivlokalen ska hållas stabil och kontrolleras fortlöpande.
Kontrollerna och eventuella åtgärder ska dokumenteras.”

I det allmänna rådet finns riktlinjer vid långtidslagring, bl. a.
för pappershandlingar: lufttemperatur ≤ 18C, RF 35%.



Dokumentation om arkivlokalens
utförande

10 kap. 3 §

…. ”Den dokumentation som föreskrivs i denna
författning ska hållas samlad.”



Övergångsbestämmelserna

Avvikelser i förhållande till föreskrifterna åtgärdas innan
utgången av 2018.

Vissa krav inte retroaktiva för befintliga arkivlokaler, t ex
frågor om arkivlokalens placering, rörinstallationer,
brandcellens storlek, stommens brandtekniska klass i
bärande avseende för funktionsbyggnader.



Övergångsbestämmelserna

Icke retroaktiva krav framgår av punkt 4 och 5 i
övergångsbestämmelserna.

4. Bestämmelserna i

– 4 kap. 4–5 §§,

– 6 kap. 2–3 §§,

– 7 kap. 2 §, 6–7 §§ och 16–17 §§ samt

– 8 kap. 2 §

gäller från och med den nya författningens ikraftträdande vid
nybyggnad eller ombyggnad av befintlig lokal till arkivlokal.



Övergångsbestämmelserna

Icke retroaktiva krav framgår av punkt 4 och 5 i
övergångsbestämmelserna.

5. Bestämmelserna i 7 kap. 10 §, andra stycket och 14 § andra
stycket gäller från och med den nya författningens ikraft-
trädande vid nybyggnad, ombyggnad eller ändring i befintlig
arkivlokal eller vid anpassning av en befintlig lokal till
arkivlokal.



Övergångsbestämmelserna

Exempel

• Antag en befintlig arkivlokal som inte har ett automatiskt
brandlarm:

Senast utgången av 2018 ska arkivlokalen kompletteras med ett
automatiskt brandlarm som uppfyller bestämmelserna i RA-FS
2013:4, 7 kap. 15 §.

• Antag en befintlig arkivlokal vars brandcellsstorlek är 1200 m2:

Ingen åtgärd behöver vidtas eftersom bestämmelserna i RA-FS
2013:4, 7 kap. 2 § endast gäller vid nybyggnad eller ombyggnad
av en befintlig lokal till arkivlokal (enligt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna).



Övergångsbestämmelserna

Exempel

• Antag en befintlig arkivlokal med lysrörsarmaturer som inte
uppfyller bestämmelserna i andra stycket i RA-FS 2013:4, 7 kap. 10
§:

Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna behöver åtgärder inte
vidtas förrän vid ombyggnad av arkivlokalen eller då en ändring i
lysrörsinstallationen genomförs.

• Antag en befintlig arkivlokal med ett golvytskikt som inte uppfyller
bestämmelserna i andra stycket i RA-FS 2013:4, 7 kap. 14 §:

Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna behöver åtgärder inte
vidtas förrän vid ombyggnad av arkivlokalen eller då golvet av
annat skäl byts ut.



Diskussion och frågor


	Välkomna!���Martin Pålsson	   Divisionen för offentlig informationshantering�Sebastian Grette	   Divisionen för verksamhetsstöd����
	Information ��Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4��Agenda
	Slide Number  3
	Vilka krav ställs på en arkivlokal enligt RA-FS?
	Arkivlokalens läge
	Skydd mot vatten och skadlig fukt
	Skydd mot brand, brandgas och skadlig upphettning
	Forts skydd mot brand ...
	Slide Number  9
	Slide Number  10
	Forts skydd mot skadlig klimatpåverkan ...
	Forts skydd mot skadlig klimatpåverkan ...
	Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst
	RA-FS 2013:4, Nyheter i sammandrag
	Kapitelindelning
	Omgivningsfaktorer
	Rör för fjärrvärme och fjärrkyla tillåts ej
	Brandcellens storlek
	Dörrar�
	Skadlig upphettning�
	Ångspärr
	Byggnadsstommens brandtekniska klass i bärande avseende
	Slide Number  23
	Uppvärmning
	Ytskikt, brandtekniska krav�
	Automatiskt brandlarm�
	Automatiska släcksystem eller brandförebyggande system
	Automatiska släcksystem
	Gassläcksystem, Inergen ��
	Slide Number  30
	Slide Number  31
	Automatiska släcksystem
	Brandförebyggande system
	Brandförebyggande system
	Brandförebyggande system
	Slide Number  36
	Klimatkontroll�
	Dokumentation om arkivlokalens utförande
	Övergångsbestämmelserna�
	Övergångsbestämmelserna�
	Övergångsbestämmelserna�
	Övergångsbestämmelserna�
	Övergångsbestämmelserna
	Diskussion och frågor

