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Webbmöte om samlingsförvaltning  

Klimatdata  

Mötesdatum: 2019-02-08 

Mötestid: 13.00-14.00  

Deltagare:  

 

Göteborgs stad Anna Javér 

Eskilstuna stadsmuseum Susanne Nickel, Susanne Granlund 

Nationalmuseum Charlotta Bylund Melin 

Skellefteå museum Kristina Friberg, Alf-Martin Fagertun,  

Eva Hellerqvist, Anna Lindfors 

Göteborgs konstmuseum Petra Waern 

Armémuseet Jeroen van Halder 

Nordiska museet Sara Ellenius, Leif Hed 

Norrbottens museum Jörgen Berglund 

Kungliga Biblioteket Thomas Gahlin 

Enköpings museum Robert Hall 

Riksarkivet Thea Winther, Johanna Friis Markiewicz 

Riksantikvarieämbetet Alissa Andersson, Ingela Chef Holmberg, 

Annika Carlsson, Lena Klintberg, John-

Björn Huber, Amanda Bartak, Maria 

Jonsson, Kathrin Hinrichs Degerblad, 

Oskar Engberg, Lars Ekström, Jonas 

Malmdal, Jonas Eriksson, Christoffer Blom, 

Mikael Weikvist 

 

Syftet med Riksantikvarieämbetets webbmöten är att ge möjlighet att 

diskutera ett aktuellt ämne. Den här gången valde vi temat Klimatdata, 

hantering och lagring av data från klimatmätningar. Temat valdes bland 

annat eftersom flera frågor kring detta ämne väcktes på Nordiska 

Konservatorsförbundet Sveriges konferens om konserverings-

dokumentation som hölls på Nationalmuseum i december 2018. 

Charlotta Bylund Melin inledde mötet med en reflektion kring ämnet. 

Charlotta är disputerad inom inomhusklimat på Göteborgs universitet. 

Mötesanteckning 
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Länk till Charlotta Bylund Melins avhandling finns i slutet, liksom andra 

dokument och standarder som har nämnts under mötet. 

 

Hur sparas klimatdata idag?  

Klimat- och ljusdata har ofta förvarats utskrivet i pappersform, men det 

behöver sparas i andra format för att kunna spridas och återanvändas. 

Klimatdata kan användas för att jämföra olika mätperioder och olika rum 

för att kunna få en bild av hur klimatet varierar över tid. Detta är viktigt när 

man studerar nedbrytningsmekanismer och bevarandeförhållanden för 

kulturarvet samt när man ska sätta in åtgärder i en byggnad. Institutioner 

kan studera klimatdata för att få underlag för energieffektivisering av sin 

drift. 

 

Universitet och myndigheter, till exempel SMHI, sparar klimatdata i stora 

Superdatacenter både i Sverige och utomlands. Ett exempel är NSC på 

Linköpings universitet och Copernicus. SMHI har även egen 

säkerhetslagring av data på magnetband som en back up. Data måste 

kopieras och sparas om för att den inte ska gå förlorad över tid. 

Kulturarvssektorn ligger efter när det gäller lagring av data. 

 

E-arkiv för digital lagring har funnits sedan slutet av 90-talet. Om data 

sparas i ett e-arkiv är den oberoende av ett företag. Om man sparar i e-

arkiv behöver man titta på varje informationsmängd för sig för att avgöra 

vad som behöver sparas och hur. Det behöver göras informations-

klassningar och beslutas vilka format som ska användas. Ett oändligt 

antal metadata kan sättas för ett material. Metadata kan underlätta 

tolkningen av klimatdata i framtiden. Till exempel kan det vara viktigt att 

veta var i ett rum mätning har utförts samt hur mätinstrumenten har varit 

kalibrerade. Ibland kan man behöva jämföra med SMHIs data för 

lokalväder för att förstå mätdatan. 

 

 

https://www.nsc.liu.se/
https://www.nsc.liu.se/
https://www.copernicus.eu/en
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Sparas klimatmätdata på kulturarvsinstitutioner 

idag och i så fall hur? 

Vissa institutioner lagrar egen mätdata via huvudmannens servrar, på 

obestämd tid. 

 

Vissa mäter och skriver ut resultatet i pappersform, som PDF och sätter in 

i pärm. Några berättar om svårigheter att lagra data då det saknas bra 

lösningar och resurser för e-arkivering. Små museer kan ha begränsade 

möjligheter att lagra data och annan information på grund av att 

serverplats är en kostnad. Det kan också vara svårt att argumentera för 

sina huvudmän att denna data behöver hanteras och sparas.  

 

Vissa får automatisk datainhämtning från hyresvärd eller huvudman. 

Temperatur och luftfuktighet mäts regelbundet i alla arkiv och magasin. 

Data loggas regelbundet, till exempel var femte timme och det skickas ett 

automatmail varje måndag. Larmfunktion kan ställas in för att få varning 

om när de satta gränsvärdena passeras. Datan sparas ned av museet 

och lagras på servrar som uppdateras regelbundet. 

 

Vissa gör inga egna mätningar och sparar inte data på längre sikt. Man 

förlitar sig på de klimatmätningar som görs av förvaltarna. Här används 

data endast för att kontrollera ett dagsläge. 

 

Vissa har Fastighetsverket som förvaltare. De finns ingen känd policy från 

Fastighetsverket att spara data under längre sikt. I vissa hus sparas data i 

tre år, i andraandra i ett och ett halvt år. Ofta mäter man också själv. Man 

har mätgränser om det är något som inte stämmer. 

 

Vissa har rutiner och specifikationer som beskriver vad och hur man ska 

mäta och strukturer för lagring.  

 

Det finns ingen gemensam nationell databas för kulturarvsrelaterad 

klimatdata i Sverige idag. I Bebyggelseregistret sparas inte klimatdata. 
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Museidatabaser är inte alltid anpassade för att lagra klimatdata. 

Det finns ett antal standarder, föreskrifter och specifikationer när det gäller 

mätning av klimatdata. Se länkar nedan. Vissa av dessa standarder är 

bara generella. 

 

Ibland kan det vara svårt att mäta korrekt. Det kan vara dyrt att kalibrera 

instrument så ofta som behövs.  

 

Det saknas vissa standarder för att spara kvalitativa data.  

 

Behöver vi spara klimatdata? 

Ur forskningssynpunkt är det viktigt att spara data med tanke på skador 

och nedbrytning, både hos de objekt som finns i utrymmen och 

byggnaderna själva.  

 

För att utvärdera konserveringsmetoder och orsaker till skador är det bra 

med sparad data. Ett exempel på detta är ett konstmuseum i Wien som 

regelbundet mäter luftkvalitet. Man kunde genom sparad mätdata se att 

luften försämrades ganska kraftigt när föremål kom in i lokalerna. Detta 

hade man inte vetat om man inte hade sparat mätdata från lång tid 

tillbaka.  

 

Vid utställningsverksamhet för konst utomlands är det ett krav att museer 

har noggrann klimatdata lagrad. Åtminstone under ett år tillbaka i tiden. 

Det är ett måste att mätinstrument och datalagring fungerar. Ofta har 

därför konstmuseer bra lagringsmöjligheter.  

 

Det kan vara viktigt för både nya och kulturhistoriska byggnader, vid 

ombyggnationer etc att ha klimatdata på lång sikt. Man kan till exempel 

studera hur klimatförändringar påverkar material och inomhusmiljön.  

Det kan variera mellan museer vilket behov som finns för att lagra data. 

Alla kanske inte behöver spara allt. 
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Digisam rekommenderar att så mycket som möjligt sparas eftersom vi inte 

vet hur data kommer att kunna användas i framtiden. Om några år 

kommer lagringskostnader inte att vara så stora.  

 

Artificiell intelligens (AI) kommer att kunna användas för att gå igenom 

stora mängder data. Data som vi inte trodde skulle kunna användas på ett 

visst sätt kommer att kunna återanvändas på andra sätt. Viktigt är då att 

data kommer in i gemensamma register.  

 

Det fanns även de som menade att mätdata inte behöver sparas på lång 

tid eftersom det inte finns behov för det idag. Ibland kan det vara bättre att 

mäta, tolka och göra en rapport för de åtgärder man behöver göra nu.  

Klimatdata klassas som harmlösa uppgifter. Det finns i dagsläget inga 

juridiska svårigheter att lagra data. 

 

Vissa tar hjälp av program för att hantera sin mätdata. Fördelen är att man 

kan bearbeta datan som man vill. Intab är ett företag/program som 

används av vissa museer. Tänk på att produkten kan se olika ut beroende 

på vilka avtal man har med leverantören. Vissa avtalar till exempel om 

serverplats hos företaget och hur länge datan ska sparas, andra hanterar 

data på egna servrar och bestämmer själva hur och hur länge de vill 

spara den. Även kalibrering avtalas om.  

 

Rekommendationer för att spara klimatdata 

Olika förhållningsätt för att spara klimatdata nämndes av de som 

närvarade på mötet:  

- Det bör finnas policyer för hur länge datan ska sparas 

(exempelvis för alltid). 

- Man bör bestämma sig för vilken metadata som behövs. 

- Klimatdata bör sparas i läsbart format med tanke på framtiden. 

Informationen bör vara tolkningsbar och lätt att få fram. 

- Informationen bör sparas på ett så flexibelt sätt som möjligt.  
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- Gemensamma standarder bör följas. Om man vill använda egen 

data i relation med t ex SMHI:s data måste den vara jämförbar.  

- Det kan vara problematiskt när en programvara är knutet till ett 

instrument. Viktigt att det går att exportera resultat till excel eller 

textfiler eller andra kända format. 

- Använd bra program och spara så mycket data som möjligt. Data 

kan användas på olika sätt efteråt allt efter vad man behöver.  

- Egen mätutrustning är bra att ha. Det går inte att förlita sig på 

byggherrars system. Man bör ha utrustning som mäter säkert och 

korrekt. Det bör dokumenteras i vilket syfte som mätningar har 

gjorts.  

 

Hur skulle man kunna göra ett nyttigt, intressant 

och gemensamt projekt? 

Samla en grupp personer med olika bakgrund och olika områden för att 

arbeta fram vad som skulle kunna göras tillsammans. 

 

Digisam meddelar att man kan höra av sig till dem om man behöver hjälp 

att starta upp ett projekt och söka pengar. Digisam har ett 

samverkansområde som handlar om Bevarande av digital information där 

ett samarbetsprojekt skulle passa bra. 

 

Vetenskapsrådet har medel att söka till projekt. 

 

Museerna är ett litet verksamhetsområde så det borde gå att upphandla 

lagringsutrymme kollektivt i gemensamma lösningar, till exempel i ett e-

arkiv. Ett förslag från Digisam på lagringslösning är SUNET som lagrar 

data inom universitetsvärlden. SUNET kan vara bra, men eventuellt 

räcker det att spara i ett e-arkiv.  

 

 

 

https://www.sunet.se/
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Länkar som nämndes på mötet: 

 Charlotta Bylund Melins avhandling: Wooden objects in historic 

buildings: Effects of dynamic reltive humidity and temperature.  

 Samlingsförvaltningsstandarden Spectrum: Spectrum 

 Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad om klimat och ljus: 

https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/ 

 Standard för bevarande av metadatastandard: Premise. Standard 

för bevarande av metadatastandard. 

 Föreskrift från Riksarkivet om elektroniska handlingar. 

 Förvaltningsgemensamma specifikationer (FSG) från Riksarkivet 

Fungerar som ett ramverk och skulle kunna göras mer 

detaljerade. 

 SIS-Standarder inom Bevarande av kulturarv:  

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk479/ 

 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54179
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/54179
https://collectionstrust.org.uk/spectrum/
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
https://www.loc.gov/standards/premis/
https://www.loc.gov/standards/premis/
https://riksarkivet.se/generella-foreskrifter
https://riksarkivet.se/fgs-earkiv
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk479/

