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Uppdrag 

• Att planera, 
resursberäkna och 
genomföra flytt av 
arkivet från Garnisonen 
till museibyggnaden.

• Allt material format-
separerat, märkt och  
registrerat.

• Underlag till upphand-
ling av hyllsystem och 
flyttransport



Resurser 

• 4-5 fast anställda under 2 år

• 5 årsverken inkl. projektledare under 2 års tid

• Konservator

• Projektanställd vaktmästare

• Medel för inköp av emballage, sop- och 
transportkostnader

• Kostnader för hyllsystem och flyttransport låg 
utanför projektet



Organisation

• Arkivflytten ingick i ett större byggprojekt styrt 
av Fastighetsavdelningen

• Flyttprojektet var placerat direkt under chefen 
för Samlingarna, Susanna Janfalk

• Arkivchef med personalansvar även för extra 
anställd personal

• Samordningsgrupp och styrgrupp



Förutsättningar-utgångspunkter

• Arkivet omfattning uppskattades till 4 700 hm 
och 6 milj. bilder.

• Betydande andel oordnat, delvis ouppackat 
material. Behov av vårdinsatser och 
omemballeringar.



Förutsättningar

• Stor variation av arkiv med ämbetsarkiv, 
kartor, ritningar, fotoalbum, dagböcker, 
ljudupptagningar, film, kulturhistoriska 
samlingar, personarkiv, gårdsarkiv, skisser…

• Nya arkivlokaler ej projekterade.



Utgångspunkter 

Strategin för att hantera ett stort och 
komplext projekt var att bryta ner det i 
mindre enheter bl.a. för att:

• Konkretisera möjliga arbetsprocesser 
och frågeställningar inom respektive 
enhet att arbeta vidare utifrån.

• Tidsåtgång planeras på kort och 
längre sikt.



Genomförande - insatser

• Att genom noggranna genom-
gångar och dokumentationer av 
arkivmaterialen utifrån olika 
aspekter (mängder, format, 
innehåll) skapa underlag till 
planering av arbetet på både 
övergripande nivåer och mera 
detaljerade arbetssätt.

• Dokumentationer som 
anvisningar och blanketter.



2014: Inventering

Inventeringen av arkiv samlade in uppgifter om:

• Placering, arkivbildare, innehåll, format och              
ungefärliga mängder  och behov av utredning.

• Åtgärder före flytt men också vad som borde 
göras i ett senare skede, efter flytten.

• Prioritering, ev. gallring mm . 

• Ca 4 500 poster, motsvarar antal arkiv och 
delarkiv.           



Färdigställande-grovordnande

• Ordna översiktligt

• Byt endast trasiga 
emballage.

• Dokumentera på 
blankett och med foto.

• Vissa större  projekt 
med noggrannare 
omemballeringar och 
förtecknande.



• ca 850 arkiv- klart i maj 
2015 



Fortsatt arbete

• Utredningar av orediga 
arkiv

• Gallringsutredningar

• Underlag till 
upphandling av 
hyllsystem

• Uppföljningar

• Rumsplaner och 
översiktsdokument



2015: Hyllsystem

• Bruynzeel bygger 
kompaktussystem i två 
etage i respektive 
pappersarkiv, glasarkiv, 
acetatarkiv samt 2 rum 
för nitratarkiv.

• Arkiven inreds för 
separerade format

• Planritningar dröjer.

• Arkiven är nästan 
färdiginredda i början 
av augusti.

• Flyttstart 24 augusti.



Förberedelser för flytt
• Mäta och beräkna format 

och mängder.

• Samla material utifrån 
format.

• ”Sumphantering”

• Kontroller och uppföljning av 
alla arkivrum



Planering och placering

• Planering med 
flyttfirma.

• Uppdateringar i 
accessdatabaser

• Sektionsritningar för 
planering och placering 
av format och arkiv.



Nästan flyttstart

• Flyttanvisningar

• Flyttmärkning av material

• Flyttordningar utifrån 
format och arkivlokaler.

• Flyttschema med 
bemanning och ansvars-
och arbetsfördelning samt 
övergripande tidplan.

• Justeringar i nya 
arkivlokaler

• Inplaceringar av arkiv i 
sektionsritningar



Flyttransport

• Flytten pågick under 8,5 
veckor, 24/8-21/10.

• 2 personer placerade på 
Garnisonen –
förberedde flyttlass

• 2 personer placerade i 
de nya arkivlokalerna 
bistod och 
kontrollerade 
flyttpersonalens 
inlastning.



Garnisonen tömdes vartefter



Sista lasset

..och fest!

• 5 500 hm 
• 60-tal skåp 



Utmaningar:

• Arbetsbelastning utöver 
flytt

• Sjukskrivningar och 
andra personalfrågor

• Rekrytering

• Planering och bygge av 
hyllsystem

• Tidsbrist

Framgångsfaktorer:

• Förberedd organisation

• Samordningsmöten

• Tidsprioritering

• Personal



Att ta med i fortsatt verksamhet
• Omfattande 

dokumentation om 
arkivens innehåll och 
placeringar  återfinns 
bl.a. i 
accessdatabaserna.

• Arbeta ändamålsenligt, 
vara lösningsorienterad 
och flexibel

• Ökad kompetens inom 
olika områden


