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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Projektering och anbudsinfordran för ny klimatbefuktningsanläggning i 

arkivlokalerna vid Björkskatans hälsocentral ska genomföras.  

2. Finansieringen av utgifterna för projektering för ny klimatbefuktnings-

anläggning som bedöms uppgå till 0,1 mnkr sker från anslaget för inve-

steringar i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram och i det fall 

investeringen inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verk-

samhet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
För att säkerställa bevarandet och tillgängligheten av Regionarkivet och 

Norrbottens kulturarv för framtida generationer är det väsentligt med ett 

anpassat och pålitligt klimat i arkivlokalerna.  

Sammanfattning 
I Björkskatans hälsocentral inryms arkivlokaler som fördelas mellan Reg-

ionarkivet, Norrbottens museums arkiv och Föreningsarkivet Norrbotten. I 

lokalerna förvaras historiskt material som kräver ett anpassat klimat för att 

bevaras för framtida generationer. Den befintliga klimatbefuktningsanlägg-

ningen har uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd vilket lett till 

driftstörningar med bland annat vattenskador och förstörda föremål som 

följd. Under 2018 genomfördes en konsultutredning vilken förordade ett 

byte till nytt klimatsystem för magasin och arkiv. 

Investeringen, som bedöms uppgå till 3 mnkr kronor, tas från befintlig ram 

för investeringar i fastigheter 2020 och de ökade drift- och kapitalkostnader-

na som investeringen medför delas mellan Regionala utvecklingsavdelning-

en, Norrbottens museum (90 procent) samt Division Service, Regionarkivet 

(10 procent) inom befintliga ramar. 

Ärendet 
I Regionstyrelsens plan 2020 har 151 mnkr beslutats som investeringsram 

för fastigheter. Av dessa 151 mnkr överfördes 67 mnkr från 2019 års inve-

steringsram för fastigheter. 

Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastig-

hetsinvesteringar för 19,1 mnkr för år 2020. Vid beslut om nedanstående 
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förslag har styrelsen beslutat om investeringar och tagit i anspråk investe-

ringsmedel för 19,2 mnkr. 

Norrbottens museum hyr lokaler till en yta av 5 738 kvm av Regionfastig-

heter i Björkskatans hälsocentral. Största ytan disponeras av avdelningarna 

bildarkiv och samlingar samt arkiv och bibliotek. I arkiv och biblioteks loka-

ler inryms även Norrbottens föreningsarkiv. Föreningsarkivet är en egen 

organisation där verksamma föreningar i Norrbotten kan bli medlemmar och 

förvara sina arkivalier. Nedlagda föreningar kan donera sina arkivalier kost-

nadsfritt. I arkivlokalerna inryms även Regionarkivet som förvarar den äldre 

delen av Region Norrbottens historia. Regionarkivet har även arkiv i bygg-

naden där journaler och övriga handlingar förvaras. 

I Norrbottens museums lokaler förvaras samlingar som består av arkivhand-

lingar, böcker, kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, cirka två miljoner 

bilder från hela länet samt handlingar från över 3 400 olika föreningar i 

Norrbotten. De äldsta föremålen/fynden i museets samlingar går tillbaka 

nästan 11 000 år och härrör från utgrävningarna i Aareavaara 2009. 

När magasinslokalerna togs i bruk på 2000-talet (magasinen 2008, arkivet 

från 1999) installerades en enklare klimatbefuktningsanläggning. Den befint-

liga klimatbefuktningsanläggningen har uppnått sin tekniska och ekono-

miska livslängd vilket lett till driftstörningar med bland annat vattenskador 

och förstörda föremål som följd. Dagens krav, ny teknik och brist på reserv-

delar gör att det inte är försvarbart att upprätthålla befintlig anläggning.  

Föremål och arkivhandlingar i museets samling utgör det gemensamma 

norrbottniska kulturarvet. Norrbottens museums uppdrag och ansvar är att 

säkerställa bevarandet och tillgängliggörandet av kulturarvet för framtida 

generationer. En god bevarandemiljö med ett för föremålen anpassat- och 

stabilt klimat för materialet är en grundförutsättning.  

Med anledning av problematiken med befintligt klimatsystem togs en kon-

takt med Regionfastigheter 2017. Det beslutades om en utredning och den 

genomfördes av anlitad konsult under 2018. Utredningen omfattade klimat-

systemets utförande, skick och funktion vilket ledde till ett förslag på nytt 

klimatsystem för magasin och arkiv.  

För att säkerställa bevarandet av Regionarkivet och Norrbottens kulturarv är 

det nödvändigt att nuvarande klimatbefuktningsanläggning byts ut.  

Ett specifikt drift- och serviceavtal kommer att upprättas mellan Regionfas-

tigheter och Norrbottens Museum för att klargöra vem som blir ansvarig för 

olika slags underhåll och därmed kostnader om investeringen blir verklighet. 

Ekonomisk konsekvens 

Finansieringen av utgifterna för projektering för ny klimatbefuktningsan-

läggning som bedöms uppgå till 0,1 mnkr sker från anslaget för investeringar 

i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram och i det fall investeringen 

inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet. 
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Investeringen, som bedöms uppgå till 3 mnkr kronor, tas från befintlig ram 

för investeringar i fastigheter 2020 och de ökade drift- och kapitalkostnader-

na som investeringen medför delas mellan Regionala utvecklingsavdelning-

en, Norrbottens museum (90 procent) samt Division Service, Regionarkivet 

(10 procent) inom befintliga ramar. 

Riskanalys 

I det fall investeringen inte genomförs kommer projekteringskostnaden att 

belasta berörd verksamhet och då föreligger även en stor risk att unika före-

mål kan komma att skadas eller förstöras. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Divisionschef Service 
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