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Flytta föremål: Transport
Det här Vårda väl-bladet riktar sig till dig som planerar för och bokar transport av museiföremål och
är ett av fyra Vårda väl-blad om att flytta föremål. Här ges förslag på vad som kan vara bra att tänka
på kring logistik, val av transportsätt och val av speditör.
Valet av transportsätt beror på vad det är för före
mål som ska transporteras och vad det får kosta.
Vissa museer har egna transportbilar, men många
museer anlitar externa speditörer. Några av dem är
specialiserade på att transportera konst och musei
föremål. För museer med liten ekonomi förknippas
detta ibland med höga kostnader. Att transportera
museiföremål i personalens egna bilar eller med
linjetrafik är inte att rekommendera. Det kan
försvåra för försäkringar och det är svårare att fästa
föremålet på ett säkert sätt i en personbil. Det vik
tigaste för en god transport är att den som ansvarar
för föremålet har god inblick i var föremålet befin
ner sig och övervakar lastning och lossning.
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Avstånd. Sker transporten mellan de egna lokalerna,
inom landet eller utomlands?
Föremål. Titta på föremålets tillståndsrapport.
Krävs det extra stort utrymme, extra stötdämpning
eller klimatisering (se ordlista)? Hur är föremålet
packat? Kräver föremålet särskilda tillstånd för
att transporteras (vapen, hälsovådligt eller brand
farligt)?
Mängd. Hur många föremål ska transporteras?
Det kan behövas flera transporter.
Stöldsäkerhet. Krävs extra stöldskydd som lås och
larm under transport eller vakt vid lastning och
lossning? Behöver försändelsen fördelas på flera
transporter på grund av att värdet är för högt?
Vad täcker försäkringen?

Planera rutten. Går det att smidigt bära eller rulla
in transportlådor och packade föremål? Finns
lastkaj och i så fall var? Kommer lastning och
lossning ske under tak eller inte? Fundera också på
om mellanlagring under transporten, omlastning
och samfrakt ska tillåtas och hur försändelsen ska
övervakas.
Planera hur bilen ska packas. Behöver lådor staplas på
varandra av utrymmesskäl måste det planeras så att
lasten inte blir ostadig och att viktbelastningen inte
blir för stor.
Lossning och lastning. Vem bär och hur många bärare
behövs? Var ska kollin ställas när de kommer fram?
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Skadedjurskontroll. Behöver föremål placeras i
karantän eller frysas när de har anlänt?
Registrering av placering. Vem ansvarar för att
registrera föremålens placering under hela förflytt
ningen? Föremålets aktuella placering ska framgå
av organisationens samlingssystem.
Väder. Ibland kan det vara bra att vänta ut regn och
blåst. Vissa föremål, exempelvis av tenn, kan ta ska
da av att transporteras på vintern i kall t emperatur.
Dokument. Vem ansvarar för att viktiga dokument
(tillståndsrapport, packprotokoll, packlistor, kopior
på lånekontrakt och försäkringsbrev) åtföljer före
målet och når rätt person? Ska ett utlämningskvitto
lämnas/begäras?
Information. Se till att transportören/speditören får
all nödvändig information.
Placering, packlistor och logistik

Ett föremål måste alltid kunna hittas. Om något
skulle hända och transporten inte blir av måste den
som ansvarar för föremålet kunna redovisa dess
placering. Även om det är en temporär plats där ett
packat föremål förvaras i väntan på transport behö
ver det registreras i det samlingssystem (se ordlista)
som organisationen använder sig av. Samlingsför
valtningsstandarden Spectrum ger bra stöd för att
planera för hur tillfälliga placeringar ska registreras.
Ibland är det många föremål som ska transporte
ras åt gången, exempelvis vid ett utlån eller vid flytt
av en samling till en annan lokal. Alla kollin i en
försändelse ska gå att identifiera utifrån en pack
lista (se ordlista). Packlistan ska bockas av när de
packade föremålen lastas på transporten och när de
har kommit fram till sin destination. I packlistan
finns alla uppgifter som speditören behöver för att
kunna transportera försändelsen på ett bra sätt.
Tänk på att informationen på packlistan kan vara
konfidentiell och att den inte ska delas med obe
höriga. Läs mer om vad packlistan kan innehålla i
Vårda väl-bladet Förflyttning av föremål: Packning.
Även om en erfaren speditör anlitas är det bra att
museets personal eller den som ansvarar för före
målet är med och kontrollerar lastning och lossning
och bockar av packlistan. En bil med föremål i ska
aldrig lämnas obevakad.

Ta hjälp av standarden Bevarande av kulturarv:
Transportmetoder (SS-EN 15946:2011) vid
kommunikation med externa speditörer.

Vid transporter ökar risken för att skadeinsekter
sprids. Vid mellanlagringar och omlastningar är det
också svårare att kontrollera riskerna för exempelvis
vattenläckage och brand. Tänk på att inte blockera
utrymningsvägar eller brandskyddsutrustning när
de packade föremålen eller transportlådorna anlän
der till en plats och lastats av.
Transportbilens egenskaper

Fundera på vilka krav bilen ska uppfylla när du
bokar eller upphandlar transport, eller kanske
ska införskaffa en skåpbil eller lastbil till museet.
Minimikraven är att bilen är städad, att det inte
läcker in vatten vid regn och att packade föremål,
lådor och pallar kan spännas fast. Det är bra om
golvet är jämnt och inte räfflat. Av säkerhetsskäl är
det bra om bilen är så anonym som möjligt och inte
är märkt med museets logga på utsidan eller något
annat som avslöjar att det är museiföremål som
transporteras.
Det finns olika utrustning som kan k omplettera
bilen, exempelvis överfalls- och inbrottslarm,
brandsläckningsutrustning, extra stötdämpning,
tyngdanpassning och mycket annat. Dessa kom
pletteringar är dock resurskrävande, men kan i vissa
fall behövas för bevarandet av föremålet. Speditörer
kan tillhandahålla specialutrustade fordon. Ta hjälp
av standarden Bevarande av kulturarv: Transportmetoder (SS-EN 15946:2011) för att skapa en bra
kravspecifikation för bilen.
Att packa transportbilen

Stapla inte föremål på varandra i en transportbil.
Undvik också att stapla lådor på varandra, eftersom
det innebär fall- och krossrisk. Om detta ändå mås
te göras ska du som planerar ta hänsyn till vikt och
storlek, så att det inte blir för tungt eller ostadigt.
Lådor ska transporteras stående, aldrig lutas eller
tippas. I bästa fall har ni märkt lådan med riktning
och anvisning om vilken sida som ska vara upp.
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Allt måste fästas, exempelvis som på bilden med spännremmar, för att inte åka omkring i bilen under transporten. Tänk på att även
spännremmar kan orsaka nötskador, ha därför något mjukt mellan föremål och spännrem. På bilden används packfilt för detta.
Foto: Studio Västsvensk Konservering.

Vissa föremål behöver transporteras ”liggande”,
till exempel herbarieark eller pastellmålningar.
Däremot transporteras exempelvis målningar på
duk, möbler och skulptur med sockel bäst stående.
Skivor av cellplast (se ordlista) kan placeras mel
lan föremålen och transportbilens golv och väggar,
för att minska stötar och vibrationer.

• Vilka egenskaper har speditörens transportbil

Hållbarhet och miljö

•
•

Minska klimatpåverkningen genom att planera
transporten väl, till exempel genom att välja en
k limatsmartare rutt eller genom samkörning.
Undvik också onödiga körningar. För upphand
lingar har upphandlingsmyndigheten ett stöd med
hållbarhetskriterier för bland annat transport
tjänster, se länk längst ner i bladet.
Checklista vid val av speditör

• Har speditören erfarenhet av att hantera konstoch museiföremålstransporter?

•
•
•

(se ovan Transportbilens egenskaper)?
Har speditören även möjlighet att tillhandahålla
packmaterial?
Har speditören även kompetens att packa föremål
om det skulle behövas?
Har speditören tagit del av Bevarande av kulturarv: Transportmetoder (SS-EN 15946:2011)?
Vad har speditören för försäkring?
Om museet ska sända en kurir med föremålet,
finns det en extra plats för kuriren i bilen?

Information till transportören

• Vad ska transporteras (packlista)?
• Vad krävs av bilen?
• Datum och klockslag för när transporten ska göras.
• Adress där försändelsen ska lastas av.
• Kontaktuppgifter till den som lämnar ut föremålet.
• Kontaktuppgifter till den som ska ta emot
föremålet.
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Transport med flyg, tåg eller båt

Över stora avstånd kan det gå snabbare att trans
portera med flyg, båt eller tåg än med bil. Det krävs
dock en välplanerad biltransport och transfer till
dessa färdsätt. Möjligheterna att övervaka hante
ring, klimat och mellanlagring minskar, och det
ställer krav på hur föremålet ska packas. Flyg kan
ställas in med kort varsel, och det är viss begräns
ning i storlek för vad som kan transporteras med
flyg. Med båt och tåg kan däremot mycket stora
och tunga föremål transporteras.
Transporter utomlands

Det är mer komplicerat att planera för transporter
utomlands. Standarden Bevarande av kulturarv:
Transportmetoder (SS-EN 15946:2011) är ett bra
underlag för internationella överenskommelser.
Det är många nödvändiga dokument, som
tillstånd och tullklarering, som behöver skaffas på
förhand. I kulturmiljölagen finns bestämmelser om
utförsel av kulturföremål. Oftast krävs ett utförsel
tillstånd. På Riksantikvarieämbetets webbsida finns
mer information om utförseltillstånd och hur man
ska ansöka om det. Om du ska låna ut ett föremål
till ett annat land och är osäker på hur du ska gå
tillväga, rådfråga ett större museum eller en erfaren
speditör.
Ordlista

Cellplast. Även kallat skumplast. Används som stöt
dämpande material vid montering och packning
av föremål. Det finns i många olika varianter och
med olika egenskaper.

Klimatisering. Avser att ett utrymme (ett skåp, ett
rum eller en bil) inreds så att det kan hålla en sär
skild temperatur och en särskild luftfuktighet.
Ofta sätts ramar för hur mycket temperaturen
och luftfuktigheten får variera i utrymmet under
en viss tidsperiod.
Packlista. Lista med alla kollin i en försändelse, det
kan vara individuellt packade föremål eller sam
packade föremål. Listan checkas av vid packning,
avsändning, mottagning och uppackning.
Samlingssystem. I ett samlingssystem hanteras infor
mation om de objekt som en kulturarvsinstitution
förvaltar. Samlingssystemet kan vara digitalt eller
analogt (till exempel en kortkatalog).
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