
Att vårda och förvara analoga 
handlingar

Förändringar i RA-FS



Vilka är vi?
Thea Winther

• Konservator och 
materialexpert

– Enheten för bevarandeteknik och 
konservering (BEKO) på Riksarkivet

– Teknisk expert i 
standardiseringsarbete inom SIS 

– Ordförande i ISO/TC46/SC10 

Martin Pålsson

• Utredare/jurist
– Avdelningen för offentlig 

informationshantering (OFI)
– Tekniska föreskrifter, till exempel 

arkivlokaler, tekniska krav och 
certifiering, FormatE
(aktivitetsansvarig)

– Teknisk expert i 
standardiseringsarbete inom SIS, 
ISO



Översikt
Vad ska vi prata om idag?
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Ämne Beskrivning

Analoga handlingar och
framtida utmaningar

Kort om

Ny struktur Vad reglerar författningsförslagen?

Förslag på förändringar i
RA-FS

Arkivlokaler
Mediespecifika föreskrifter
Tekniska krav

Standardisering Nyheter inom området



Analoga handlingar
Framtida utmaningar?



Det analoga arkivmaterialet

• Liten mängd som är 
digitiserat



Framtida utmaningar

• Utrymme
• Klimatförändringar
 Större belastning 

ventilationsanläggningar
 Ökad risk skadedjur
 Vattennivå



Framtida utmaningar
Kategorier där inneboende kemiska/fysiska 
egenskaper medför risk för 
nedbrytning/informationsförlust:

• Surt och sprött papper

• Magnetiska mediebärare

• Vissa fotografiska: färg, acetat, nitrat

• Optisk mediebärare (ex. CD/DVD)

• Vid digitiseringsprojekt



Ny struktur
Tekniska krav eller användning/hantering?



Separering utifrån bemyndigande

• 2 § Riksarkivet får, om regeringen inte föreskriver annat, 
meddela föreskrifter om

1. godkännande och märkning av skrivmateriel och 
förvaringsmedel,

2. vad som för olika fall krävs av materiel och metoder 
med hänsyn till behovet av beständighet.



Separering utifrån bemyndigande

• Tekniska krav renodlas (undantag arkivlokaler)

• Föreskriver enbart med stöd av 2 § arkivförordningen

• Gäller endast vid framställning



Föreskrifter om tekniska krav

• Bryter ut allt som har med användning och hantering att göra 
(11 §) ur RA-FS 2006:4 (tekniska krav och certifiering)

• Utökar omfattning till hela offentlig sektor, det vill säga
– Alla som omfattas av arkivlagen 

– Myndigheter såväl som andra typer av verksamheter
– Stora som små verksamheter
– Verksamheter med många, få eller inga arkivarier



Användning och hantering 11 §

• Koncentreras helt och hållet till de mediespecifika författningarna, det vill säga
– RA-FS 2006:1-3

– Papper
– Mikrofilm
– Ritfilm och reprografisk film

– RA-FS 2013:2
– Analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband

– RA-FS 2013:4 Arkivlokaler



Uppdelning



Skilj mellan att framställa och att använda 
och hantera 
• Till exempel

– Ett tekniskt krav är att ett arkivbeständigt papper ska uppfylla 
SS-ISO 11108 eller att skrivmedel för papper ska uppfylla SS-
ISO 11798 (2 §)

Men…
– Att en myndighet ska använda ett visst papper, skrivmedel eller 

arkivbox och förvara i arkivlokal är krav på användning och 
arkivvård (11 §)



Arkivlagen

5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna
1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig 

hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och
2. vid framställningen av handlingar använda materiel och 

metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av 
arkivbeständighet.



Förslag på förändringar i 
RA-FS



Arkivlokalen - Byggnad och förvaringsmiljö

Yttre 
miljö

Arkiv-
material

Faktorer i förvaringsmiljön påverkar 
förutsättningarna för arkivmaterialens 
bevarande
• Lokalens läge
• Konstruktion, utformning och inredning
• Skydd mot vatten och skadlig fukt
• Skydd mot brand
• Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan
• Skydd mot skadegörelse
• Drift och underhåll

Byggnad med eller utan 
mekanisk klimatstyrning

Förvaringsmiljön



Föreslagna ändringar och andra nyheter

• Brandskydd

• Elektriska installationer
− Belysning
− PoE

• Inomhusmiljö

• Exempel på hur väggar och 
bjälklag kan utföras
− Ritningar 

• Vägledning



Brandtekniskt skydd

• Nuvarande begränsning av arkivlokalens yta blir istället en 
begränsning av volym

• Arkivlokaler utan automatiska släcksystem
 400 m2 blir 1600 m3

• Arkivlokaler utan automatiska släcksystem
 1200 m2 blir 4800 m3

Brandcellens storlek



Brandtekniskt skydd

• Ska ge skydd under ett fullständigt brandförlopp inklusive hela 
avsvalningsfasen
 Gäller vid nybyggnad

 Osäkerhet beträffande vad de nuvarande kraven innebär

 Ska hänsyn tas till vad som händer efter 120 min?

Väggar och bjälklag



Elektriska installationer

• Andra ljuskällor och armaturer än lysrör tillåts 

 Öppnar upp för bl.a. LED

Belysning



Elektriska installationer

• Elektriska installationer nödvändiga för arkivlokalens drift
 Exempel på nödvändiga installationer: 

 PoE (Power over Ethernet) utrustning som t.ex. 

 Wi-Fi accesspunkter

 Instrument för loggning av klimat

 Nätverksuttag

 Ej genomgående kablar

Övrigt



Inomhusmiljö

• Skadedjur

• Rekommenderade klimatnivåer – max och 
min RF, fler kategorier, text om fluktuationer

• Ljus



Analoga mediespecifika föreskrifter –
Papper, ritfilm, reprografisk, mikrofilm

Föreslagna nyheter
• Framställningsspecifikationer flyttat till RA-FS 

om Tekniska krav 
• Skadedjur –referens till systematisk 

skadedjurskontroll, enligt SS-EN 16790:2016 
Samordnad skadedjurskontroll 



Tekniska krav

Föreslagna nyheter
• Arkivboxar typ A i SS-ISO 16245:2010

• Uppdateringar provmetoder och standarder

• Tekniska krav vid framställning av fotografiska 
bilder



Standardisering
Nyheter



Standardisering – nyligen utgivet och pågående

• Katastrofberedskap
− ISO 21110

• Tekniska specifikationer
– ISO/TR 19814 - Information and documentation -- Collections 

management for archives and libraries
– ISO/TR 19815 - Information and documentation -- Management 

of the environmental conditions for archive and library collections
• Pågående arbete 

– Förvaringsmedels påverkan på papper - ISO 23404



Tack!
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