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Arkiv i Nordland forkortes ofte til AiN
Nordlandsmuseet forkortes til NM

Både Arkiv i Nordland (AiN) og Nordlandsmuseet (NM) har behov for nye / utvidede
magasinlokaler i Bodøområdet. På AiNs initiativ er det utarbeidet en forstudie /
mulighetsstudie som belyser institusjonenes magasinbehov på kort og lang sikt. Mulige
samarbeidsløsninger drøftes for en tjenlig drift og arbeidsforhold under mottoet «Vel
bevart, aktivt fortalt».
Tilfredsstillende langtidslagring av arkivmateriale og verdifulle / følsomme
museumsgjenstander er hovedfokus. Det er vurdert mulige gevinster av
samarbeidsløsninger mellom AiN og NM og til beslektede funksjoner.
Nordlandsperspektivet, vår felles «hukommelse», sikre og formidle dette
kunnskapsgrunnlaget er vektlagt. ARVEN – Nordland historiesenter brukes som
arbeidstittel for en slik fellesløsning.
Mulighetsstudien skal tjene som grunnlag for eierdrøftinger av mulige
samarbeidskonsept som kan bearbeides videre. Arealbehovet er utredet i lys av
foreliggende materiale og forventet tilvekst, myndighetskrav og alternativ for å
begrense lagringsarealet, jf. kompakte lagringsformer, digitalisering for kassasjon,
varianter av arbeidsdeling lokalt og regionalt m.m.
Arbeidet er knyttet opp til pågående diskusjon av nasjonale rammer for arkiv- og
museumsvirksomheten og til aktuelle samfunnsmessige utviklingsoppgaver i
Bodøområdet.
Mulighetsstudien er utarbeidet av ei prosjektgruppe med Ketil Jensen og Rune Kjelaas
(AiN) og Tove Mette Mæland, Erika Søfting og Morten Steffensen (NM). Siv. ing.
Steinar Skogstad har vært rådgiver for gruppa.
Bodø i juni 2021
Ketil Jensen, daglig leder AiN
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Vurderinger av behov og muligheter

Sammendrag

8.

Tilråding
1) Viktige deler av Nordlands historiske materiale foreslås samlet under ett tak i
ARVEN – Nordland historiesenter
ARVEN utvikles under mottoet
«Vel bevart og aktivt fortalt»
som en tiltrekkende møteplass for konservering, formidling og diskusjon av vår
regionale, historiearv.
2) Senteret skal stimulere interessen og engasjement omkring regional og lokal
historie, styrke fagmiljøet og være en berikelse for bysamfunnet.
3) ARVEN skal inneholde magasiner for Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet
(delvis publikumsåpne), et fellesområde for mottak, konservering og formidling og
kontorer for hovedadminstrasjon. Hele AiNs virksomhet skal samles her på sikt.
Det legges også til rette for utstillinger av Bodøs historie og fellesnevnere i
Nordlands historie.

Kulturarven; status nasjonalt og regionalt
4.

5.

Museer og arkivinstitusjoner forvalter mye av norsk kulturarv i sine samlinger og
magasin. Bare en del av dette materialet er registrert og gjort tilgjengelig for
publikum. Gjenstander og fotografi har ofte dårlig eller ikke tilfredsstillende
lagring.
Også Nordland har utfordringer i forvaltning av museumssamlinger og arkiv. De
tre regionale museene har alle etterslep på sikring og bevaring fotografier. En
tredel av gjenstandene og en firedel av fotografiene i de regionale museene har
dårlig eller ikke tilfredsstillende lagring.

6.

Arkiv i Nordland (AiN) har et velorganisert grep på offentlige og private arkiv. 38
kommuner i Nordland kjøper arkivtjenester fra AiN som disponerer omkring 2 000
kvm brutto ved Nord universitet. AiN mangler snart plass for å dekke nye behov.
Det er ikke muligheter for å utvide dagens magasin.

7.

Nordlandsmuseet har sine samlinger av 40 000 gjenstander spredt i distriktet.
Lagringsforholdene er ofte lite tilfredsstillende. Bare en del er tilgjengelig for
publikum. Det er et betydelig etterslep i dokumentasjon, sikring og bevaring av
samlingene. Mange gjenstander skal tas vare på der de inngår i utstillinger og et
kulturmiljø. Men det er også et behov for et sentralt magasin med verksteder for
konservering.
Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

9.

Den nylig framlagte museumsmeldinga (Meld. St. 23) staker ut kursen for museene
i samfunnet mot 2050. Det pekes på at det enkelte museum og sektoren best kan nå
mål gjennom solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig
samlingsutvikling, trygg bevaring og aktiv samhandling. I denne sammenheng
nevnes:
- Museene må gjøre materialet sitt i arkiv og magasin tilgjengeligelig for andre,
også som læringsarenaer
- Behov for en aktiv samhandling mellom museene og aktører som arbeider i det
samme fagfeltet, ikke minst frivillige interesser og arkiv. Det tas til orde for
etablering av regionale historiesentre
- Nødvendig med en kritisk vurdering av gjenstandssamlinger og bærekraftige
valg, også med fokus på samtid og nær fortid
- Behov for å utvikle en felles, digital infrastruktur og praktiske avklaringer ved
langtidslagring av digitalt materiale
- Prioriterte samlingsobjekt må gi gode lagringsvilkår.
Det regnes med forsatt konsolideringer av museene. Teknologien skaper nye
muligheter i både innsamling og forvaltning av historisk materiale.
Arbeidsdelingen diskuteres, ikke minst langtidslagring av digitalt materiale der
nasjonale institusjoner ventes å ta et større ansvar.

10. I tråd med museumsmeldingas anbefalinger er det naturlig at en felles
magasinløsning for Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet rigges som et regionalt
historiesenter (ARVEN) der arkiv og andre museumsfunksjoner samles under ett
tak.
11. Planhorisonten foreslås lagt til 2035 som i denne sammenheng regnes som
«overskuelig framtid» for en planmessig handtering av de samfunnsmessige
utfordringene.
12. Arkiv i Nordland har i 2021 i overkant av 14 000 hyllemeter arkivplass i sine
magasiner. I 2035 er det estimert et behov for mellom 18 800 og 23 600 nye
hyllemeter til fylkeskommunens, kommunenes og private arkiv. I tillegg kommer
behovet for lokaler til mottak, forvaltning, formidling, administrasjon. AiNs
samlede arealbehov i det nye anlegget blir da ca. 2 750 kvm brutto.
13. Nordlandsmuseet har et tilsvarende arealbehov for sin del av ARVEN, 2 750 kvm i
2035. I dette ligger magasin, mottak, konserveringsverksteder, mindre utstillinger /
formidling og kontorlokaler for hovedadministrasjonen. Det er i tillegg behov for
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separate visningsmagasin for temasamlinger av større gjenstander som båter og
landbruksredskaper.
14. I planrammene og tomtesøket bør det åpnes for å legge ordinære
museumsutstillinger til ARVEN. Dette gjelder bl.a. en helhetlig formidling av
Bodøs historie og fellesnevnerne i Nordlands samfunnsutvikling over noen hundre
år. I denne omgang antydes et arealbehov på ca. 3 000 kvm brutto (2 000 kvm +
1 000 kvm).
15. Som i tilsvarende anlegg legges det opp til en kompakt magasinering av både
papirarkiv og museumsgjenstander i to høyder, dvs. ca. 6 m. I en slik areal- og
energieffektiv løsning sørger moderne logistikkinnretninger for en rasjonell drift.
Deler av museumsmagasinet kan innredes med publikumstilgjengelighet.
16. På dette utredningsstadiet er det mange usikkerhetsmomenter som må avklares i
neste fase. Dette gjelder detaljer omkring sambruksmuligheter, andre funksjoner /
brukere, arbeidsdeling med nasjonale institusjoner, mulig samling av hele AiNs
virksomhet i ARVEN m.m.
17. ARVEN – Nordland historiesenter kan legges på historisk grunn, midt i smørøyet
av Nordnorges nest største by og i en sammenhengende kulturpark på om lag en
kvadratkilometer.

23. ARVEN foreslås lokalisert inntil Hangåsen, godt eksponert mot ny hovedadkomst
til Bodø lufthavn og gjerne slik at eksisterende bygg kan gis en etterbruk når
Forsvaret avvikler kampflybasen.
24. Det er nærliggende å foreslå et offentlig eierskap til ARVEN.
25. Investeringskostnadene for ARVEN anslås til ca. 158 mill kr, eksklusive
museumsutstillinger. Med museumsutstillinger blir kostnadene ca. 248 mill. kr.
Dette ut frå erfaringstall frå tilsvarende anlegg.
26. Arkivdelen vil koste ca. 89 mill. kr som fylkeskommunen (og deltakende kommuner)
etter vanlig ansvarsdeling må dekke. En komplett museumsdel har en prislapp på
159 mill. kr, med utstillinger. Denne bør få status som et nasjonalt kulturbygg der
Staten dekker halvparten av investeringskostnadene og fylkeskommunen og
vertskommunen resten.
27. Et komplett anlegg ARVEN – Nordland historiesenter trenger et statlig tilskudd på
80 mill. kr, ca. 149 mill kr fra fylkeskommunen og ca. 20 fra Bodø kommune.
28. Dersom investeringene i hovedsak dekkes av offentlige tilskudd og egenkapital, så
må brukerne dekke sin del av bygningsdriften. ARVEN gir langt større bruksflater
og kostnader. På den annen side er det besparelser gjennom avsluttede leieforhold
og sambruk. Størst gevinst ligger i å samle AiNs virksomhet i ARVEN:

18. Det må regnes med at planlegging og gjennomføring av ARVEN vil ta 4 – 5 år, gitt
at man tidlig får avklart tomtespørsmålet.

Løsningsforslaget og noen konsekvenser
19. Under mottoet «Vel bevart og aktivt fortalt» foreslås ARVEN tilrettelagt for:
- nye magasiner (4 000 kvm) til Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet
- et fellesområde (700 kvm) for mottak, rengjøring, dokumentasjon,
digitalisering, i standsetting, konservering, forvaltning, studier, forskning, små
utstillinger og formidling
- kontorlokaler (800 kvm) for AiN og NMs administrasjon
- lokaler til museumsutstillinger (3 000 kvm)
21. Fullt utbygd er det 8 500 kvm brutto gulvflate i ARVEN. Uten utstillingsdelen er
arealbehovet på 5 500 kvm. Magasin bør anlegges i to høyder. Også andre
funksjoner kan legges over flere plan. Bebygd areal anslås til ca. 4 250 kvm.
22. Tallene er usikre og gir en foreløpig ramme. I neste fase må dette grunnlaget
detaljeres nærmere bl.a. ut fra det innholdet som besluttes.
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Denne forstudien belyser utfordringer og muligheter som ligger i en felles
magasinering av store deler av Nordlands kulturarv.

Utviklingstrekk og status
Om kulturarven, avgrensninger og ansvar
Wikipedia sier dette om begrepet og vern om kulturarven:
«Kulturarven i Norge omfatter norsk og samisk kultur, og impulser mottatt utenfra
som er blitt innlemmet i norsk kultur. Slik spenner begrepet vidt og omfatter
kulturelementer fra de eldste tider såvel som fra vår egen tid, fra alle sosiale lag og
fra alle etniske grupper, praktstykker av høy kunstnerisk verdi såvel som
dagligdagse bruksgjenstander, materielle såvel som immaterielle kulturelementer»

Nasjonal struktur og føringer
Om museene
Museer i Norge med driftstilskudd fra
Kulturdepartementet
Antall museer:
ca. 300 før og 92 etter konsolidering i 2005.
61 institusjoner i 2020 med til sammen 470
interne formidlingssteder

«Viktige begrunnelser for å arbeide med vern av kulturarven ligger i at det gir
grunnlag for identitet og rotfeste, skaper forståelse av at egne tradisjoner
representerer noe verdifullt, samt gir premisser for hvordan samfunnet skal utvikle
seg videre. Dermed bidrar vern av kulturarven både til å skape trivsel hos den
enkelte, bærekraftige samfunnskår og åpne, tolerante og robuste samfunn».

Samlingene:
Ca. 4 mill gjenstander, hvorav halvparten
tilfredsstillende registrert
1/3 er digitalisert og ca. ¼ er publisert
32 % av gjenstandene og fotografi har dårlige
eller ikkje tilfredsstillende lagring.

De regionale museene (som Nordlandsmuseet) er kunnskapsinstitusjoner som har i
oppgave i å ta vare på, sikre og formidle vår felles materielle og immaterielle kulturarv
i sine distrikt. Dette er ofte omfattende samlinger av historiske gjenstander og
bygninger..

Mer om museene:
Nesten 3 000 ansatte
2,6 mrd. kr i offentlige driftsinntekter
Stabile besøkstall i disse museene på rundt 7
mill mennesker
Besøkene på Digitalt Museum har økt fra
202 000 i 2010 til 4,1 mill. i 2019

Arkivloven pålegger fylkeskommunen og kommunene den samme oppgaven for
offentlige arkiv. Arbeidet med privatarkiver blir sannsynligvis en lovfestet oppgave for
fylkeskommunen i en forestående revisjon av arkivloven.
Denne forstudien avgrenses innholdsmessig og geografisk til interesseområdet for hhv
Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet. For sistnevnte er det naturlig å ta høyde for
historiske «fellesnevnere» i fylket og for oppgaver som kan løses gjennom
museumssamarbeid innad i Nordland, jf. KoBIN (Konserverings- og
bygningsverntjeneste for museene i Nordland)
Forvaltning av historisk gjenstands- og arkivmateriale er viktig for å sikre kilder til
kunnskap. Vern og forvaltning skal sikre lengst mulig varighet av materialet, det er
viktig å unngå slitasje, ødeleggelser og tap som følge av dårlige lagringsforhold eller
manglende kunnskap om dokumenthåndtering og informasjonssikkerhet. Et
museumsmagasin / arkivdepot har et dagsaktuelt perspektiv, men like mye en
tidshorisont som strekker seg i generasjoner framover. Dette gjelder ikke minst
«overlappende» materiale på papir, foto, lyd og film. Også digitale arkiv skal kunne
mottas for sikker bevaring og tilgjengeliggjøring.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Museumsverden har gjennomgått
store forandringer de siste 10 –
20 årene. Nasjonalt er hundrevis
av ulike museer slått sammen til
61 institusjoner i 2020.
8. april 2021 ble Melding til
Stortinget (Meld.St.23) Musea i
samfunnet Tillit, ting og tid lagt
fram. Her vises først den
historiske utviklingen av
museene som
samfunnsinstitusjoner. I den
andre delen tegnes veien videre
for museumssektoren.
Det har vært et utstrakt
utviklingsarbeid knyttet til de fire
primære virksomhetsområdene:
Forvaltning, Forskning,
Formidling og Fornying.

Museumsmeldinga tar denne prosessen et steg videre.
Å ta vare på og sikre de kunst- og kulturhistoriske samlingene, regnes som en av
museenes kjerneoppgaver. Samlingsforvaltningen er det strukturerte og planmessige
arbeidet med samlingene til et museum som omfatter:
-

samlingsutvikling; innsamling og avhending, framtidas samlinger og ansvarsdeling
mellom museene)
dokumentasjon; informasjon om teknisk / fysisk tilstand og gjenstanders opphav,
bruk, historisk sammenheng og betydning
tilgjengeliggjøring; i utstillinger, på nettet og for forskning
bevaring og konservering; transport, magasinforhold, handtering, preventiv og aktiv
konservering og katastrofeberedskap
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Utvalgte holdepunkt for prosjektarbeidet hentet frå Meld.St. 23 Musea i samfunnet
Tillit, ting og tid
-

-

-

Meldinga gir en omfattende, helhetlig gjennomgang av museumssektoren med klare
signaler om muligheter og utfordringer.
Statistikkdelen viser at Nordland ligger på etterskudd mht til tilfredsstillende lagring
museumsgjenstander i forhold til resten av landet.
Tilfredsstillende registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring er nødvendig for å
vurdere nødvendig sikring, ivaretakelse, digitalisering og formidling
Det enkelte museum og sektoren kan best nå mål gjennom: solid kunnskapsproduksjon,
relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg bevaring og aktiv samhandling
Digitalisering har sine utfordringer som er ressurskrevende. Det er derfor viktig at
museene gjør materialet sitt i arkiv og magasin tilgjengeligelig for andre
Museene som kunnskapsbærere for regioner og lokalsamfunn
Det fysiske museumsbesøket og den digitale formidlinga må utfylle hverandre på måter
som styrker museumsformidlinga i stort
Skape læringsarenaer i omgivelser og magasinutstillinger der et stort antall er utstilt
Digitale plattformer bør også være utgangspunkt for selvstendige formidlingsgrep
Verdien av friluftsmuseum som parkområde og friluftsareal understrekes
Videreutvikle posisjonen som læringsareana, også gjennom tettere samarbeid med
vitenskaplige miljø
Behov for en aktiv samhandling mellom museene og aktører som arbeider i det samme
fagfeltet, ikke minst frivillige interesser og arkiv der det tas til orde for etablering av
regionale historiesentre
Samspillet med kulturmiljøpolitikken er fokusert
Forsvarets museum foreslås overført til Kulturdepartementet. Dette skal styrke fagmiljø
for en helhetlig forvaltning og formidling av forsvars-, militær-, krigs- og
etterkrigshistoria.
Nødvendig med en kritisk vurdering av om alle deler av ei gjenstandssamling skal tas
vare på – og i så fall på hvilken måte. Det må gjøres bærekraftige valg
Tydeligere og mer gjennomtenkte planer for videre utvikling av samlingene, ikke minst
innsamling av objekter fra samtid og nær fortid
Behov for å utvikle en felles, digital infrastruktur og praktiske avklaringer ved
langtidslagring av digitalt materiale
Prioriterte samlingsobjekt må gis gode lagringsvilkår.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Evalueringen av museumsreformen og konsolideringene, viser størst faglige synergier
innenfor samlingsforvaltning, særlig når det gjelder forbedring av magasinforholdene
og digitalisering.
Mye er gjort det siste tiåret, men mye gjenstår. Fremdeles er det på landsbasis ca. 1/3
av gjenstandene og fotografi som har dårlig eller ikke tilfredsstillende lagring.
Rundt omkring i Norge gjennomføres en rekke prosjekt og tiltak som skal løfte
samlingsforvaltningen. Flere av prosjektene vil gi nyttige erfaringer til utfordringene i
Nordland og Bodø.
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Om arkivene
Om Arkivverket
Kommuner, fylkeskommuner og statlige
virksomheter har plikter etter gjeldende arkivlov.
Hovedtrekkene i organiseringen av arkivsektoren er
ulik andre sektorer:
Det er ett ansvarlig departement,
Kulturdepartementet.
Sektoren har et ansvarlig direktorat,
Arkivverket (Nasjonalarkivet). Det består av
Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og
Norsk helsearkiv. Arkivverket er lokalisert på 9
ulike steder i landet.
Kommuner og fylkeskommuner har like
oppgaver etter loven
Kommuner og fylkeskommuner samarbeider i
ca. 25 ulike arkivinstitusjoner
Spesialiserte offentlige og private virksomheter
ivaretar langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring
av arkiver (arkivinstitusjoner, biblioteker og
museer).
Arkivverket har ca 840 ansatte

Arkiver er en stor del av
nasjonens hukommelse og
grunnlag for vår felles forståelse
av samfunnsutviklingen.
Arkivene gir kunnskap om
hvordan samfunnet fungerte på et
gitt tidspunkt. Gjennom kultur og
kulturvern utvides vår forståelse
av det norske samfunns utvikling
og hvordan vi har kommet der vi
er i dag.

Noen fakta frå Arkivstatistikken 2019
Arkivinstitusjonane bevarer både offentlege arkiv og privatarkiv. Museum og bibliotek bevarer
i all hovedsak privatarkiv.
Ved utgangen av 2019 var det totalt bevart 598 765 hyllemeter arkiv i norske
arkivinstitusjonar, museum og bibliotek.

Arkivloven (1999) har som
formål å sikre arkiv som har
betydelig kulturell eller
forskningsmessig verdi, eller som
inneholder rettslig eller viktig
forvaltningsmessig
dokumentasjon, slik at disse kan
bli tatt vare på og gjort
tilgjengelige for ettertiden.

Bestemmelsene i arkivloven skal sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon.
Arkivloven med forskrifter gjelder for alle offentlige organ, men det er en del
forskjeller mellom stat og kommune i regelverket, bl.a. at kommunene har depotansvar
for egne avsluttede arkiv.

Hele 91 % av arkivmaterialet blir
bevart i rene arkivinstitusjoner. Arkivverket bevarer 270 760 hm,og kommunale og
fylkeskommunale arkivinstitusjonane bevarer til sammen 259 680 hm.
Musea og biblioteka bevarer til saman ca. 9 % av den totale arkivmengda – 53 704 hm.
Den samla tilveksten for 2019 er 27 029 hm. Tilveksten er i hovedsak i de (fylkes)kommunale
arkivinstitusjonene, bl.a. som følgje av region- og komunereformene.
Arkivene har en samling på 27 mill. fotografier, hvorav knapt 1/3 er i de fylkeskommunale og
kommunale institusjonene. Bare 3 mill. er registrert og 1,6 mill. digitalisert.
Arkivinstitusjonene rår i tillegg over 24 mill. video/filmopptak hvorav vel 10 % er digitalisert.
Digitalarkivet skal være nasjonal fellesløsning for bevaring og publisering av historiske arkiv i
Norge. Målet er at brukerne skal finne all arkivinformasjon fra stat, kommune og privat sektor
samlet på ett sted, uavhengig av om informasjonen fines på papir, foto, lyd, film eller er
digitalt skapt.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Status Nordland

Arkivloven er under revisjon.

Museene i Nordland

I den nye lovteksten gjengitt i NOU 2019:9 foreslås det bl.a. i:

Også Nordland har hatt konsolidering av sine
museer. For 15 - 20 år siden var det 50
«selvstendige» museer og formidlingsarenaer.
Nå er det ett nasjonalt museum og tre
konsoliderte regionale museer som omfatter
tidligere lokale museer og samlinger. I tillegg
har Arran og Narviksenteret driftstilskudd frå
Kulturdepartementet. Norsk Luftfartsmuseum
forvalter norsk sivil og militær
luftfartshistorie. De tre regionale museene
forvalter en stor del av Nordlandssamfunnets
kulturhistoriske verdier i mange små enheter.
Hele 58 formidlingsarenaer tar opp både lokal
og regional kulturarv.

§ 1 Lovens formål:
(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal
kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle
Norge som rettsstat og demokrati.
(2) Loven skal særlig legge til rette for å
a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse
b) drive forsvarlig offentlig virksomhet
c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav
d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende
samfunnsforhold
e) legge til rette for vitenskaplig forskning og annen granskning
f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og
kultur

Samlingene i regionale museer i Nordland
og Norsk Luftfartsmuseum

Konsolideringsarbeidet og nye anlegg har gitt
et variert og mer tilgjengelig museumstilbud i
Nordland. Men strukturen fører til en
krevende drift.

Samlingene i Nordland består (2014) av ca. 260 000 gjenstander (6,5 % av Norges
samlinger) og 1,3 mill. fotografier. De regionale museene forvalter over 400 historiske
bygninger og 280 farkoster (flytende og på land). Det er en samlet bygningsmasse på
62 000 kvm gulvflate. Disse museene har til sammen ca. 200 årsverk. Nesten en halv
million besøkende er årlig innom anleggene.
Nordland har store kulturverdier i sine museer, men et betydelig etterslep på sikring og
bevaring, som i resten av landet. Disse utfordringene er belyst i 2016 i et prosjekt om
Samlingsforvaltning og konservering ved museene i Nordland (xx).
I forprosjektet påpekes nødvendigheten av å skaffe en bedre oversikt over en
rik kulturarv, se helhet og sammenhenger, nasjonalt interessante objekt (ERNI),
framtidig arbeidsdeling, rydde og avhende.
Det ble anbefalt et kraftig felles løft i arbeidet med museenes samlingsforvaltning for å
tilføre Nordland ny samfunnsmessig kunnskap og merverdier.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Noen «funn» og vurderinger fra forprosjektet:
Samlingsforvaltning og konservering ved museene i
Nordland:
Det ble konstatert uhensiktsmessige sikrings- og
bevaringsforhold for store deler av museumssamlingene i
Nordland i 2007
Over halvparten hadde en tilstand som ble karakterisert
som ikke tilfredsstillende eller dårlig i forhold til skader,
behov for konserveringstiltak, plassering og organisering
og muligheter for langtidsoppbevaring. Det ble regnet
med samlet etterslep på 16 årsverk på tiltak som krever
godkjent konserveringskompetanse; senere et antatt
behov for 2,7 årsverk til løpende, forebyggende
konservering. Noen utbedringer er gjort siden 2007, men
mye gjenstår.
I forhold til nasjonale mål og intensjoner, har alle
museene store etterslep og mangler i å sikre og bevare
verdifulle samlinger for ettertiden. Samlingene ligger
spredt ved de regionale museene. Det er behov for å se
helhet og sammenhenger. Oversikt over og katalogisering
av samlingene er mangelfull; bare halvparten er registrert
og en tredel digitalisert. Bare en liten del (0 – 10%) er
gjort tilgjengelig for forskere og allmennheten på nettet.
Nordland er sent ute i samlingsforvaltningsarbeidet, men kan dra nytte av andres erfaringer med
samlingsutvikling både mht. metodikk, system og nye
tekniske hjelpemidler. Verdiene ligger fysisk spredt, men
nå er det muligheter for å skape «virtuelle samlinger» og
formidling på nettet gjennom digitale utstillinger og
Digitalt Museum
Det er tid for å synliggjøre «godt bevarte hemmeligheter»
i samlingene, skape større interesse og engasjere blant
folk flest.

Beslutning om formell etablering av KoBIN står nå på agendaen.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Oppfølgingen kom
bl.a. gjennom et
nettverkssamarbeid
om en mulig
etablering av en
felles konserveringsog
bygningsverntjeneste
for museene i
Nordland, med
arbeidstittel KoBIN
(Konserverings- og
bygningsverntjeneste
for museene i
Nordland). Norsk
luftfartsmuseum,
Museum Nord,
Helgeland Museum,
Arran lulesamiske
senter,
Narviksenteret og
Nordlandsmuseet er
med i dette
samarbeidet.
Nordland
fylkeskommune har
observatørstatus i
prosjektet, men
deltar også i de
faglige diskusjonene.

Arkiv i Nordland
Kommunene er gjennom arkivloven pålagt å ivareta, sikre og formidle sine historiske
arkiv. Nordland var tidlig ute ettersom Nordlandsarkivet (som senere ble til Arkiv i
Nordland) ble opprettet allerede i 1985. Arkivet fikk sine første depotlokaler i 1986.

Arkiv i Nordland har sine magasiner i kjelleren på Nord
universitet.

Materialet som oppbevares i
Arkiv i Nordland, er omfattende
med sitt magasinvolum på 4 000
m³. Materialet gir unik
dokumentasjon av Nordlands
virksomhet og historie, og av
enkeltpersoners rettigheter.
Samlingen strekker seg fra tidlig
1800-tallet og fram til i dag. Den
består vesentlig av
papirdokumenter og protokoller,
men også av kart, tegninger,
film- og fotomateriale (ca. 1,5
mill. fotos) og digitalt skapt
arkivmateriale som bevares i
digital form.

Arkiv i Nordland er dermed «Nordlands hukommelse» på mange områder med et
ansvar for å bevare arkivmateriale og gjøre dette tilgjengelig for publikum. De
kommunale arkivene i AiN
Nærmere om AiN
er organisert gjennom IKAN
der 38 av fylkets kommuner
AiN ligger ved Nord universitet. Magasin i
deltar så langt. Nordland
kjelleretasje.
fylkeskommune har dessuten
AiN har 17 fast ansatte (+), hvorav omtrent halvparten
vedtatt at innsamling og
til drift av magasinet
forvaltning av privatarkiv
Leier i 2021 knapt 2 000 kvm; 1 650 kvm arkivlokaler
(Statsbygg) og 275 kvm til kontorer (privat)
skal være en prioritert
Statsbygg; avtale 30 år, inngått 2016, husleie 2,8 mill.
oppgave for Arkiv i
kr + strøm
Nordland. Det er laget en
Leieavtale kontorlokaler går ut 2025.
egen bevaringsplan for
Magasinet rommer 14 500 hyllemeter i godkjente
privatarkiv i Nordland. Her
lokaler.
framgår det at AiN i 2017
Kommunene bruker av dette ca. 7 000 hyllemeter,
hadde 862 privatarkiv med
men private arkiv utgjør ca. 1 600 hyllemeter
til sammen ca. 1 600
hyllemeter arkivmateriale.
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Arbeidet med privatarkiver blir sannsynligvis en lovfestet oppgave for
fylkeskommunen i den kommende revisjon av arkivloven.
Arkiv i Nordland disponerer i 2021 omkring 2 000 kvm i sine lokaliteter ved Nord
universitet, herav 1 650 kvm brutto i magasin og 275 kvm til administrasjon.
Magasinene har en kapasitet på ca. 14 500 hyllemeter i godkjente lokaler.
Arkiv i Nordland sine magasiner ved Nord universitet er snart fulle. Det trenges derfor
større kapasitet til bevaring av fylkeskommunens, kommunenes og privatarkiv i
Nordland.

AiNs magasin ved Nord universitet. Fiolett farge er arkivrom og grønn farge viser
arbeids- og personalrom.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Nordlandsmuseet
Nordlandsmuseet
-

-

-

-

Nordlandsmuseet har virksomhet i 9
kommuner i Salten. Samlet er det 19
visningsarenaer.
Nordlandsmuseet har 48 årsverk. I 2019 var
det ca. 90 000 besøkende.
Museet har en samling av bl.a. 40 000
gjenstander, 134 bygg og 275 000 fotos
Samlingen er spredt på 25 ulike anlegg,
herav et fellesmagasin / fjernlager på 1 000
kvm. Leieavtalen her går ut i 2024.
Dette og flere andre lagre er lite
tilfredsstillende
NM arbeider med sin samlingsforvaltning.
Det er behov for å finne mer tilfredsstillende
magasinering av mange gjenstander med
stor kulturhistorisk verdi.
NM har en egen innsamlingsplan for 20212024.

Samlingene til Nordlandsmuseet
avspeiler historien og ulike roller og
oppgaver siden grunnleggingen av
Nordland Fiskerimuseum i 1888.
Nordlandsmuseet forvalter 134
kulturhistoriske bygninger, ca
40 000 gjenstander, 300 000 fotos,
170 hyllemeter privatarkiver og
minst 4 000 bøker.
Det aller meste av museets
samlinger er ikke utstilt og
tilgjengelig for publikum. Dagens
utstillinger viser derfor bare
«toppen av isfjellet».
Tematisk dekker samlingene et
bredt spekter i utviklingen av
Nordlandssamfunnet etter 1850,
bl.a. med kystkultur, bygdehistorie,
handel, krigshistorie og samiske

Men det er store etterslep i dokumentasjonsarbeidet. 73 % av gjenstandene og 41 % av
fotosamlingen er lagt inn i Primus.
Også i Nordlandsmuseet er det lagringsforhold som kan karakteriseres som ikke
tilfredsstillende eller dårlig i forhold til skader, behov for konserveringstiltak,
plassering og organisering og muligheter for langtidsoppbevaring. Mange tiltak er
gjennomført de siste årene, bl.a. sikrings- og vedlikeholdsarbeider i en rekke bygg der
gjenstander magasineres. Luftfuktigheten er bl.a. regulert i halvparten av lokalene.
Det foreligger ingen ny og grundig analyse av lagringsforholdene. Men situasjonen ved
Nordlandsmuseet er trolig noenlunde den samme som for de øvrige regionale museene,
jf. museumsstatistikken som utarbeides årlig av Kulturrådet.
I sum er har ca. en tredel av gjenstandene og en firedel av fotografiene av de regionale
museene i Nordland dårlige eller ikke tilfredsstillende lagring.
Det ble i 2016 konstatert at magasinkapasiteten i Nordlandsmuseet burde utvides med
vel 1 500 kvm. Tilleggskapasitet må drøftes nærmere etter pågående gjennomgang av
samlingene.

samlinger.
Nordlandsmuseet forvalter i likhet med mange norske museer også flere
bygdesamlinger som er skapt før det
konsoliderte museet. Hoveddelen er
kulturhistoriske samlinger, med
tyngdepunkt på 1800-tallet.
Det har vært jobbet noen år med
samlingsforvaltningen. Spredningen
på 25 anlegg rundt omkring i Salten
gjør det krevende å få god oversikt.
Stadig dukker det opp «nye»
gjenstander. Dokumentasjon av
Oversikt over Nordlandsmuseets samlinger etter
samlingen står sentralt. Det digitale
kartlegging i perioden 2018 – 2020.
verktøyet Primus brukes i å registrere
detaljer omkring hvert objekt. Dette vil etter hvert gi bedre kontroll og oversikt over
helheten.
Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Nordlandsmuseet er en driftsorganisasjon. Museet har råderett, men ikke eiendomsrett
til de deler av samlingen som er ervervet før konsolideringen. Det foreligger imidlertid
avtaler med kommuner og andre der museet har påtatt seg driftsansvaret, mens
eierskapet er beholdt.
En del av museets samlinger er ikke planlagt inn i det nye fellesmagasinet. Dette
gjelder bl.a. temasamlinger som blir værende der de er utstilte og inngår i et helhetlig
kulturmiljø, bl.a. den teknisk industrielle samlingen i Sulitjelma, Hamsunsamlingen i
Hamarøy og Kjerringøysamlingen.
Det er også temasamlinger på tvers av avdelingene. I noen tilfeller er det
objektstørrelser og mengder som innbærer betydelige lagerbehov. Dette gjelder for
eksempel Nordlandsmuseets båtsamling med 63 tradisjonsbåter fra Nordland, inkludert
den eneste bevarte nordlandsjekta. Større landbruksredskaper er et annet eksempel som
gir spesielle utfordringer mht lagringsareal og -volum.

Nes leir, tidligere militært depotlager. Ca. 1 000 kvm i flere bygg. Leieavtale utgår i 2024.
Vanskelig tilgjengelig deler av året. Publikum har ingen adgang. Stort sett tørr, men utett
lagring, noe isolert. Mindre deler av samlingen er ordnet, noe med avfuktning. Åpent for
skadedyr, gnagere. Ingen brannsikring eller alarm, mangler, vann arbeidsrom, verksted og
toalett.
Lageret i Valnesfjord tilfredsstiller ikke kravene til en forsvarlig lagring av
museumsgjenstander

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Illustrasjon av mer
velordnede magasin
på Kjerringøy og i
Bymuseet i
Prinsensgate.
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Framtidige behov og muligheter – analyse og vurderinger
Et tidsskille, utfordringer og teknologiske muligheter
Museumsmeldinga drøfter museenes rolle i samfunnet fram mot 2050. Ny teknologi
åpner for en bedre oversikt og systematisk arbeid i samlingsforvaltningen.
Digitalisering gir på samme måte publikum bedre tilgang til innsamlet materiale. Det er
behov for en kritisk gjennomgang av samlingene og en diskusjon om arbeidsdeling
mellom nasjonalt og regionalt nivå. Det er også behov for en aktiv samhandling, bl.a.
gjennom nettverkssamarbeid. Ny museumslov er på trappene.
Oppsummert understrekes for sektoren og for det enkelte museum bl.a.:
-

Solig kunnskapsproduksjon
Relevant formidling
Helhetlig samlingsutvikling
Trygg ivaretaking og
Aktiv samhandling

Gode vilkår for oppbevaring
Å ta vare på gjenstandssamlingar i musea krev gode tilhøve for oppbevaring og tilstrekkeleg
grad av sikring. I eldre bygg kan det vera krevjande å stetta moderne klimakrav,
handlingsrommet for gode logistiske løysingar kan vera sterkt avgrensa, og det kan vera
vanskeleg å oppnå eit fullgodt sikringsnivå. I mange tilfelle kan det vera tenleg å samlokalisera
samlingar frå fleire museum i fellesmagasin.
Moderne magasinbygg kan med lærdom frå logistikkbransjen få ei særs praktisk og effektiv
utforming, og magasina treng ikkje alltid liggja nær formidlingsarenaen. Dette er ofte ei aktuell
problemstilling for museum i byar og tettstader, der avgrensa plass eller høge tomteprisar gjer
det utfordrande å lokalisera magasinet nær hovudarenaen for museet.
God og heilskapleg samlingsutvikling vil gje eit betre grunnlag for å gjera prioriteringar i
samlingane, noko som i neste venda er sentralt for å kunna frigjera magasinkapasitet og dimed
gje dei prioriterte objekta i samlingane gode lagringsvilkår. Trygg ivaretaking må difor sjåast i
samanheng med samlingsutviklingsarbeidet.
Ein viktig del av kulturarven er den immaterielle delen, som ikkje kan ivaretakast berre
gjennom fysiske objekt. Det er i stor grad snakk om handlingsboren kunnskap, som best vert
ivareteken gjennom aktiv bruk.

Framtidig samlingsutvikling og -formidling
For Arkiv i Nordland har en relativt ensartet bevaringsoppgave. Det er papir- og
digitale arkiv som krever løsninger som er lik dagens. Utfordringen er å estimere
framtidig mengde og volum i magasinene sett i forhold til tilfanget og form på
materiale som skal bevares for ettertida.

Ei viktig oppgåve for musea er difor å leggja til rette for at handverkstradisjonar og
kulturuttrykk vert haldne i hevd. Slik museumsverksemd kjem òg dei materielle samlingane til
gode, all den tid det opnar for å driva restaurerings- og bevaringsarbeid ved hjelp av
tradisjonelle materialar og teknikkar.

For Nordlandsmuseet er situasjonen annerledes. Samlingene er uensartet og bare delvis
registrert og dokumentert. Oversikten er mangelfull. I 2020 ble en ny innsamlingsplan
for Nordlandsmuseet ferdigstilt. Mesteparten av gjenstandene er fra før krigen.
Innsamlingsplanen peker ut områder som museet ønsker å utvikle og behov for aktiv
innsamling av gjenstander, også fra nær fortid.
Det er ventet at Nordlandsmuseets samlinger skal vokse. Samtidig er det et behov for å
se kritisk på det tilfanget av gjenstander museet allerede forvalter. St Meld 23,
museumsmeldingen, lanserer begrepet bærekraftig samlingsutvikling. Nordlandsmuseet
er ett av mange museer som har behov for en gjennomgang av egen samling, og
vurdere om det er behov for avhending eller kassering av deler av samlingene.

I dei samiske musea er dette ein svært viktig del av verksemda. Sametinget strekar under
behovet for spesialisert kunnskap for oppbevaring og konservering av samisk kulturhistorisk
materiale.

Kunnskap om og forståelse av lokalsamfunnets utvikling i fjern og nær fortid er
grunnleggende for både identitet og for planlegging for framtida. Dette er både en
innsamlings- og formidlingsoppgave («Bodø museum») som naturlig tilligger
Nordlandsmuseet og som vurderes i dette fellesprosjektet.

Bodøs historie er etter hvert godt dokumentert, sist gjennom historieverket som ble
laget i forbindelse med 200 års jubileet i 2016. Dette er på 4 bind som går langt bakover
i tid og fram til nåtid. Byens historie er ikke like godt kommunisert. Noen viktige tema
og epoker er grundig formidlet. Men viktige fortellinger / temaer og helheten i en
10 000 årig og spennende historie mangler. Dette gjelder bl.a. etterkrigshistorien.
Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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På samme måte er Nordlands historie noe fragmentarisk formidlet i museene rundt om
i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er nylig samlet i de 3 bindene av historieverket. Her
belyses også «fellesnevnere» på mange samfunnsområder. Dette er et materiale som
med fordel også kunne ha vært formidlet gjennom en utstilling («Nordland museum»),
lett tilgjengelig i fylkeshovedstaden.
I trebindsverket Nordlands historie fra 2015 sier
redaksjonskomiteen bl.a. følgende i sitt forord: «Det har tidligere
vært skrevet historieverk om delregioner i fylket og tematiske verk
om emner som fiskeri, samferdsel, industri, handelssteder, krigen
osv. Dessuten eksisterer det en flora av lokalhistoriske arbeider.
Dette har vært viktig bakgrunnsstoff.
Men det å sette hele fylket som ramme for verket har i seg selv
generert mange og nye og interessante perspektiver og gitt nye
konklusjoner.»
Deler av Nordlands historie er formidlet i mange anlegg rundt
omkring. En utstilling med hele fylket som ramme kan bli til nytte
og glede for både egne innbyggere og de som besøker Nordland.

Historiemiljøet i Bodøområdet; andre museer og private samlinger
I distriktet er det mange aktører som arbeider med museumsspørsmål og vern om
kulturarven. Dette gjelder en nasjonal institusjon som Norsk Luftfartsmuseum,
frivilliges engasjement omkring innsamling av gjenstander og historieformidling og
private museumsintitiativ.
Museumsmeldinga peker på behovet for samhandling mellom ulike interesser. I
diskusjonen om et fellesmagasin bør det være et sideblikk til samarbeid og
tilrettelegging for bærekraftige helhetsløsninger for å sikre og formidle kulturarven på
lang sikt.

Eksempler lokale samlinger og historiemiljø:
- Norsk Luftfartsmuseum har en omfattende virksomhet i Bodø og står i en
særstilling i denne sammenheng, ikke minst pga en stor samling av gjenstander
og fotos, et faglig fellesskap og en markert posisjon i bybildet og framtidige
løsninger her. Luftfartsmuseet har en egen samlingsforvaltningsplan med store
lagringsbehov. Museumsmeldinga tar til orde for overføring av ansvaret for
militære museum til Kulturdepartementet som gir nye perspektiv og muligheter
for museumsutviklinga i Bodø. Disse spørsmålene blir mer omtalt i
vurderingene av lokalisering av fellesmagasinet.
- Bodø Krigshistoriske Museum holder til i historiske lokaler i brannstasjonen
ved tyskernes flyplass. Foreningen bak driver også Bremnes Fort og Bodøs
største betongbunker i Jentofthaugen. Mye av gjenstandssamlingen er
tilgjengelig for publikum i utstillingene. Alt drives på dugnadsbasis.
- Saltstraumen Museum med sine utstillinger holder til i den gamle skolen på
Knaplund i Saltstraumen. Museet drives på dugnadsbasis.
- Tandbergerne har som formål å ta vare på historien til Vebjørn Tandberg og
Tandberg Radiofabrikk. Foreningen har nå over 700 gjenstander i sin samling.
- Bodøgaard Kunst og Kultur er en privat virksomhet med en betydelig samling
av kunst, ikoner og kulturhistoriske bruksgjenstander. Det har vært fremmet
forslag om videre utvikling av anlegget under Nordlandsmuseets paraply
- Nyholms Skandse fra tidlig 1800-tall, etablert og driftet av Nyholms Skandse
Compagnie
- Nordlandssykeshusets samling, jf. Åge Johansens innsamling av gjenstander
- Vensmoen museum som har en samling og en utstilling av gjenstander fra
Vensmoens 100 årige historie som statlig tuberkulosesanatorium for Nord
Norge og senere HVPU-institusjon i Nordland
- Privat bilmuseum / kjøretøymuseum

Det er ventet at flere av disse fremover vil søke seg til Nordlandsmuseet for å få hjelp
til å ivareta samlingene sine, etter hvert som frivillig engasjement ikke strekker til for å
opprettholde dagens drift og aktivitet. Dette er også verdt å merke seg med tanke på
fremtidig samlingsutvikling i Nordlandsmuseet.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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ARVEN Nordland historiesenter – hovedinnhold og arealbehov
Innledning, planhorisont og tilnærming
Mulighetsstudien skal vise både kortsiktige og langsiktige løsninger for en god
forvaltning av historisk materiale. Et nytt anlegg bør helst stå klart om 4 – 5 år. Det bør
rigges for videre utvikling i et langsiktig perspektiv. En konkret planhorisont foreslås til
2035, men der det tas høyde for senere utvidelser.
Museumsmeldinga gir noen føringer og holdepunkt : «Kommunale, fylkeskommunale
og private arkiv frå de repektive regionane er viktige både for museea og historielag,
faghistorikarar og slektsgranskarar. Større konsoliderte museum er i ein del tilfelle
naturlige tilknytningspunkt for forvaltning av enkelte slike arkiv, men denne funksjonen
må i så fall utviklast meir eksplisitt i retning av å etablera regionale historiesenter.»
Det er naturlig at en felles magasinløsning for AiN og NM rigges som et historiesenter
der arkiv og andre museumsfunksjoner samles under ett tak og der det tilrettelegges for
en offensiv formidling av det historiske materialet fra Nordland og Salten, under
mottoet: «Vel bevart, aktivt fortalt».
Det foreslås at begrepet ARVEN brukes som arbeidstittel for fellesmagasinet m.m.
Hovedfunksjonene i ARVEN
Konseptet for ARVEN er illustrert på
skissen. Her ligger magasinene for AiN
og NM. I et område for fellesfunksjoner
Magasin
Magasin
FF
(FF) ligger bl.a. gjenstands- /
AiN
NM
objektmottak, konservering, forvaltning,
formidling og administrasjon. Publikum
Museumstas imot i FF der de får tilgang til
utstillinger
«bestilt» arkivmateriale og muligheter for
frivilling domumentasjonsarbeid. Her er
Hovedinnholdet i ARVEN. FF=fellesfunksjoner det også faste / skiftende små utstillinger /
for AiN og NM, bl.a. mottak, konservering,
AV-visning for formidling av utvalgte
forvaltning, formidling og administrasjon
tema med basis i foto- og
gjenstandssamlingene, for eksempel en utstilling av arkeologiske gjenstander fra
distriktet, utlånt fra Tromsø museum.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Konseptet bør legge til rette for til historiske utstillinger over tid, bl.a. formidling av
Bodøs historie («Bodø museum») og utvalgte felles, samfunnstema fra fylkets utvikling
(«Nordland historie»).
ARVEN blir med dette bli et historiesenter – og en møteplass – for langtidslagring,
bevaring og formidling av sentrale deler av historiearven i Nordland.
Arealbehov Arkiv i Nordland
Innledning
AiN er depotinstitusjon1 for Nordland fylkeskommune og for 38 av kommunene i
Nordland. Fylkestinget har videre gitt AiN i oppdrag å ta vare på viktige privatarkiver
som en del av den samlede samfunnsdokumentasjonen.
Det skal tilbys en depotordning for arkivmateriale på papir, foto, lyd og film. AiN skal
videre kunne motta digitale arkiv for sikker bevaring og tilgjengeliggjøring. Det skal
være tilstrekkelig magasinplass for papirmaterialet. Det regnes for eksempel med behov
for 7 – 9 cm hyllemeter per innbygger fra kommunale arkiv. Før lagring skal materialet
være renset og ordnet slik at det er lett å finne tilbake til. Publikum som søker i
historisk materiale, skal få veiledning, enten på lesesal, over telefonen eller gjennom
skriftlig saksbehandling. Slik tilrettelegging og senere forvaltning krever lokaliteter
som tilfredstiller både lovkrav og gode arbeidsvilkår.
I fylkeskommunens økonomiplan fastslås at plassen i AiNs magasin snart er oppbrukt.
Det må sørges for en langsiktig løsning for oppbevaring og forvaltning av Nordlands
historiske arkivmateriale. En utredning av depotbehovet og nye / større lokaler gir også
muligheten til å samordne og rasjonalisere oppgaveløsningen, ikke minst gjennom en
hensiktsmessig arbeidsdeling med andre.
Hovedinnholdet
Arealbehovet knyttes her til følgende tre hoveddeler:
1) Magasindelen skal ivareta en forsvarlig lagring av arkivmaterialet i ulike formater.
Arkivloven med forskrifter stiller strenge krav til informasjonssikkerhet,
bygningsstabilitet, klimastabilitet og sikkerhet mot vann og fukt. Også
brannsikkerheten må være tilfredsstillende ivaretatt. Magasinet skal normalt ikke
ha vinduer for å unngå brannfare og sollys. Det er gjerne også innført ulike
tilgangssoner i magasinet.
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2) Mottak og konservering (mottak-, bevarings-, formidlings- og forvaltningslokaler)
ligger i nær tilknytning til magasinet. Her utføres arkivfaglige oppgaver som
ordning, muggsanering og digitalisering. Det må være plass til saksbehandling og
formidlingsaktivitet. Forvaltning av digitalt materiale bl.a. fotos, film og lyd krever
tilrettelegging for testing, vedlikehold og oppbevaring av arbeidskopier.
Publikumsservicen ligger gjerne i dette områder, bl.a. med lesesal / studierom og
formidlingslokaler for bl.a. små utstillinger og et AV-rom / amfi for mottak av
f.eks. en skoleklasse.
ARVEN skal være et møtested for aktiv historieformidling der det legges til rette
for brukermedvirkning og frivillig innsats fra publikum. Dette fordrer «sosiale
arealer».
3) Kontorlokaler for AiN for ledelse og administrasjon av virksomheten.
Hva
Nordland
fylkeskommune
Kommunene i
Nordland

Behov nye
hyllemeter
2 500
9 800 (7cm)
14 600 (9cm)

Volum: m3
Areal: m2
625 / 208,3
2 450 / 816,7
3 650 / 1 216,7

Privatarkiv
Privatarkiv i
museum

3 000

Reserve
usikkerhet
Arkiv i ikke
godkjente
magasiner
Sum

1 500

375 / 158,3

2 000

500 / 166,7

Det tas først utgangspunkt i behovet, målt i hyllemeter. Med erfaringstall kan man
avlede plassbehovet målt i areal og volum for den gitte lagringsmåten.
AiN har i 2021 14 000 hyllemeter i sitt magasin. En kartlegging i 2010 anslo at
behovet i 2025 ville være 17 500 hyllemeter. Forutsetningene er endret gjennom de ti
siste årene. Derfor er behovet vurdert på nytt for de ulike arkivområdene (xx), nå med
en planhorisont fram til 2035.
Vi ser av tabellen at det om 15 år trenges mellom 18 800 og 23 600 nye hyllemeter for
fylkeskommunens, kommunenes og private arkiv.
Dette er langt mer enn i dagens magasin ved Nord universitet. Over halvparten av
tilveksten kommer fra kommunale arkiv.
På kort sikt – i et første byggetrinn - anslås behovet til å være vel 11 000 nye
hyllemeter, eller rundt 80 % av dagens magasinkapasitet.

Kommentar
2 500 hyllemeter er hentet inn fra
ytre enheter. Det gjenstår 2500
hyllemeter sentralt som skal til depot
Formel: 7-9 cm arkiv beregnes per
innbygger. Innbyggere i Nordland
240 000

Det knyttes stor usikkerhet til disse tallene fordi den teknologiske utviklingen mht
digitalisering, langtidslagring av digitalt materiale og ikke minst arbeidsdelingen med
andre (bl.a. Nasjonalbiblioteket og Arkivverket) vil bestemme etterspørselen etter AiNs
arkivtjenester. Arealbehovet i nye magasin må derfor vurderes ut fra ulike former for
kompakt lagring, utvidet digitalisering av papirarkiv med påfølgende kassaksjon m.m.

912,5 / 250
Tall rapport- Privatarkiv i musea
(2009) – Inkluderer ikke NLM (750).
Er ikke tatt med i summen

1 900

18 800 –
23 600

Magasinbehovet framover

4 862 / 1 567 –
6 062 / 1 967

To eksisterende magasiner som ikke
er godkjente – må flyttes over i nye
lokaler
Tallene er eksklusiv museenes
arkiver

Behovet for magasinkapasitet i hyllemer i 2035, fordelt på ulike kategorier. Med dagens
lagringsforhold er det ca. 12 hyllemeter pr. m2 brutto gulvflate. Volumberegningen er basert
på erfaringer fra Bergen Byarkiv. Den tar utgangspunkt i at det går 4 hyllemeter
arkivmateriale på hver kubikkmeter.

Illustrasjon av utvikling i behovet for hylleplass ved AiN i hht. 2025 og 2035, fordelt på
ulike arkiveiere.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Denne usikkerheten bør vurderes nærmere i neste prosjektfase. En romslig
dimensjonering kan f.eks. i beste fall ta høyde for å samle magasindriften under ett tak
på lang sikt slik at AiN flytter fra Nord universitet uten nye utvidelse i ARVEN.

I et samlokalisert magasin kan AiN og NM dra nytte av fellesløsninger, spesielt i
service- og administrasjonsdelen. For magasindelen er det usikkerhet først og fremst
knyttet til behovsvurderingene og dermed dimensjonering av arealene.

Overgangen fra hyllemeter i et magasin til areal og volum beseres på erfaringstall fra
lignende anlegg, bl.a. Byarkivet i Bergen. Her regnes det 4 hyllemeter på hver
kubikkmeter. Med en etasjehøyde på ca. 3 m ved Nord universitet får man plass til 12
hyllemeter pr kvadratmeter brutto gulvflate.

AiNs arealbehov er i denne omgang vurdert omtrentlig i forhold til hovedfunksjonene,
da med referanse til dagens situasjon. Mulig sambruk med NM antydes. Det lages en
tilsvarende vurdering av NMs behov. Disse sammenstilles til et foreløpig program for
det samlokaliserte prosjektet ARVEN.

I moderne kompaktanlegg lagres det gjerne i to høyder (= ca. 6 m) som gir rom for 24
hyllemeter pr kvadratmeter gulvflate.

Arealer, kvm brutto
Magasinrom
Mottak, ordning m.m.

2021

2025

2035

Volum,
m3*

Brutto
areal, m2**

14 000

14 000

14 000

3 500

1 167

Ikke godkjente magasin og reserve

0

2 750

3 500

875

292

Fylkeskommunen

0

2 500

2 500

625

208

Kommunene (9 cm pr. innbygger)

0

5 000

14 600

3 650

1 217

Privatarkiv

0

1 000

3 000

750

250

14 000

25 250

37 600

9 400

3 133

Hyllemeter
Dagens magasin

SUM

AiNs admin,

ARVEN 2035

SUM AiN 2035

1 162

2 000

3 162

488

350

838

275 *)

400

400

Sum
1 650
2 750
4 400
Utvikling av AiNs arealbehov, kvm brutto. (en etasjehøyde) Foreløpige estimat. *) Ikke med i
Sum -tall.

Oppsummering AiN

I nytt anlegg
11 250 23 600
5 900
1 967
hm = hyllemeter *) Omregning 4 hyllemeter gir et volum på 1 m3, **) Brutto arealet
framkommer som volum delt på etasjehøyde. Her regnes 3 m som for dagens lagring. I nytt
anlegg blir etasjehøyden doblet til 6 m. Bebygd flate for magasinet blir dermed halvert.

1) AiN har behov for 2 750 kvadratmeter brutto i ARVEN, fordelt på 2 000 kvm
brutto i magasin, 350 kvm i mottak, forvaltning, publikum m.m. og 400 kvm til
administrasjonen (som flytter fra Nord universitet)
2) Som en minimumsløsning i et evt. første byggetrinn vil bare magasindelen være
noe mindre, jf. behov 2025 i tabell.
3) Det blir sambruksgevinster i et fellesanlegg, bl.a. når det gjelder mottak, verksteder
og publikumsdelen. Dette kan først konkretiseres i neste prosjektfase. Slik gevinst
kan tas som i form av bedre publikumsservice og arbeidsforhold.

Tilnærming
Magasinbehovet for AiN kan løses på ulike måter. Her beskrives et alternativ der:
1) AiN beholder arkivlokalene ved Nord universitet ut leieperioden (2046).
2) AiN og Nordlandsmuseet samlokaliserer sine byggebehov i ett anlegg der også
gevinstene i en fellesløsning utnyttes best mulig
3) AiNs administrasjon flytter til det nye anlegget
4) Etter flytting beholder AiN en minimums forvaltning- og publikumsservice ved
gjenstående magasin ved Nu.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Arealbehov Nordlandsmuseet
Innledning
For Nordlandsmuseet er det etterslep i dokumentasjonsarbeidet. Samlingen er spredt
omkring i distriktet. Et samarbeid i forhold til en felles bevaringstjeneste for utvalgte
fagområder i Nordland, kan føre til ønskemål som ikke er definert i dag. Dette gjør det
vanskelig å avlede behov i detalj i både magasin og service-/administrasjonsdelen på
dette planstadiet.

4) Det vurderes separate visningsmagasin for enkelte tema, som for eksempel båter
og landbruksredskap. Dette gjelder objekter som vil være arealkrevende i
lagringssituasjonen, i alle fall hvis det også skal gis god tilgjengelighet for
publikum. Dette forutsetter at slike magasin gir en publikumsvennlig oppbevaring
som tilfredsstiller minimumskrav til sikring.
For båtsamlingen vurderes
plassering i Rognanfjæra,
helt eller devis knyttet til
de bevaringsverdige
bygningene som står
intakte etter
båtbyggingsepoken her.

Nordlandsmuseet står overfor en krevende gjennomgang og analyse av sine samlinger i
den neste prosjektfasen. Det blir behov for viktige strategiske veivalg i forhold til
museets samfunnsmessige rolle over tid.
Tilnærming

Landbruksredskapene
vurderes lagt til Låven på
Nordland kultursenter, den
tidligere landbruksskolen

Utgangspunktet er at NMs samlinger skal sikres, konserveres, lagres forsvarlig og
gjøres best mulig tilgjengelig for publikum.
Sorteringsarbeidet tenkes gjennomført i flere trinn:
1) Samlingsobjekter som inngår aktivt i utstillinger i NMs mange anlegg, blir
værende der
2)
Andre
gjenstander vurderes
lagt til enten et sentralt
magasin eller til
temasamlinger. Det tas
sikte på et utvalg som
har særlig
kulturhistorisk verdi,
interesse og plass i
Nordlandsmusets
profil. Men noen
gjenstander kan være
aktuelle for avhending
eller kassaksjon.
Et prinsipp for sortering av innholdet i Nordlandsmuseets
samlinger.
3)
I det sentrale
magasinet vil det være
gjenstander / tema som er særlig egnet for visning, både ut fra antatt interesse,
størrelse og utstillingsmuligheter. Andre gjenstander kan lagres mer kompakt fordi
behovet for studier / tilgang er mindre.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet

Man bør forsøke å
etablere disse to
besøksmagasinene selv om
ikke alle ideelle krav til
magasinering kan
Rognanfjæra med mange intakte bygninger fra båtbyggerepoken oppfylles. Dette fordi
behovet for bedre
lagringsvilkår er til stede. Objektene bør samles og vises fram for publikum. Disse to
besøks-magasinene vil understøtte et levende kultur(minne)miljø.
Bevaringsverdige bygg får da et innhold og en aktiv bruk. Begge temasamlingene har et
stort volum og arealbehov. Ikke alle gjenstandene er like verdifulle. Ideel magasinering
blir kostbar og tilfører få merverdier i forhold til en temasamling / -visning på disse to
stedene.
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med AiN må vurderes i neste prosjektfase. Dette gjelder også mulighetene for å
innpasse deler av en felles konserveringsenhet i Nordland, Kobin.
3) Kontorlokaler for Nordlandsmuseets fellesadministrasjon som ønskes flyttet til et
faglig fellesskap i ARVEN. Dette gjelder ca. 10 personer som trenger ca. 400 kvm
med møterom, kjøkken, mm. Også her er det gevinster å hente gjennom sambruk
med AiN.
Oppsummering

Skisse av et visningsmagasin i 2. etasjen på Låven. Her er det stort volum og god plass til
en utstilling. Adkomst, rømningsveier, sikringstiltak, behovet for konstruksjonsmessig
forsterkninger og kostnader må vurderes nærmere. Areal i viste magasin / utstilling (gul
farge) er på ca. xx kvm.

1) Nordlandsmuseet har i 2035 behov for 2 750 kvm i ARVEN, fordelt på 2 000 kvm
brutto i magasin, 350 kvm i mottak, forvaltning, publikum m.m. og 400 kvm til
hovedadministrasjonen som flytter hit.
2) Dette er å regne som en minimumsløsning for etablering og flytting til et nytt
anlegg. I tillegg er det nødvendig å etablere separate visningsmagasin for utvalgte
tema.
3) ARVEN vil for Nordlandsmuseet erstatte dagens leie av lager i Valnesfjord og
kontorlokaer i sentrum.
4) Sambruksgevinster i et fellesanlegg vil konkretiseres i detalj i neste prosjektfase,
bl.a. når det gjelder mottak, verksteder og publikumsdelen. Dette kan bl.a. tas ut i
form av bedre publikumsservice og arbeidsforhold.

Her bør Nordlandsmuseets helhetlige samfunnsansvar når det gjelder å styrke viktige
kulturmiljø veies mot strenge bevaringskrav. Avbøtende tiltak kan gjennomføres så
langt økonomien tillater dette.
Innholdet og et foreløpig estimat av arealbehovet
Nordlandsmuseets del av ARVEN har med seg følgende hovedfunksjoner:
1) Et sentralt magasin der arealbehovet foreløpig er estimert til ca. 2 000 kvm brutto
med lagring i en høyde. I to høyder vil grunnflaten bli halvert. Her vil man kunne
kombinere en kompakt lagringsmåte og slik at gjenstander nederst kan vises for
publikum. Nordlandsmuseet må fullføre sitt dokumentasjons- og utvalgsarbeid før
man bestemmer størrelsen og utforming av magasinet. Dette vil skje i neste
prosjektfase.
2) En servicedel med mottak, rengjøring, dokumentasjon, digitalisering, i
standsetting, konservering, forvaltning, studier og formidling. Dette er omtrent de
samme funksjonene som Arkiv i Nordland trenger. Isolert sett trenger
Nordlandsmuseet minst 350 kvm til sine oppgaver. Gevinster av samlokalisering
Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Museumsutstillinger
ARVEN har potensiale for å bli et fullverdig museumsanlegg med å legge til utstillinger
som formidler Bodøs og helheten av Nordlands historie. Dette er oppgaver som så langt
ikke er diskutert og definert i noen sammenhenger mht til innhold og omfang.
Et nytt anlegg for Nordlandsmuseet i
Bodø er diskutert flere ganger opp
gjennom årene. I 2008 ble det lagt fram
Magasin
Magasin
FF
en forstudie som skisserer et samlet
AiN
NM
arealbehov på xx kvm med tilhold i
Prinsensgate 113. Jektefartsmuseet ble
imidlertid prioritert først. Eksisterende
Museumsbygg er senere blitt vernet / fredet. Dette
utstillinger
skal nå gjøres tilgjengelig for alle, men er
Hovedinnholdet i ARVEN. FF=fellesfunksjoner lite egnet for videre utvidelser for å
formidle hele Bodøhistorien.
for AiN og NM, bl.a. mottak, konservering,
forvaltning, formidling og administrasjon

Mye av romprogrammet fra 2008 ligger
allerede i ARVEN. Et utvidet publikumsmottak med «Bodø-utstillinger» («Bodø
museum») anslås til minimum ca. 2 000 kvm.
Da er det meste tilrettelagt for en en helhetlig formidling av Nordlands historie på
viktige samfunnsområder. («Nordland museum»). I denne sammenheng antydes et
utstillingsareal på rundt 1 000 kvm.
Dette er estimat som må gjennomgås i neste prosjektfase, i tilfelle partene ønsker å
legge utstillingselementet inn i ARVEN.
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ARVEN, sammenstilling av arealbehovet i 2035
Konseptskissen illustrerer de tre brikkene i ARVEN: Arkiv i Nordland sitt nye
magasin, Nordlandsmuseets sentralmagasin og museumsutstillinger.
De to første legger et solid fundament for en mer målrettet formidling Bodøs og fylkets
historie, både faglig og rent praktisk mht bygningsmessige løsninger og
sambruksgevinster.
Funksjoner /
elementer
Magasin
Konservering og drift
Kontorer admin.
Utstillinger
SUM brutto areal
(SUM bebygd areal)

AiN
2 000
350
400

NM
2 000
350
400

2 750
1 375

2 750
1 375

SUM
4 000
700
800
0
5 500
2 750

Utstilinger
0
0
0
3 000
3 000
1 500

SUM
ARVEN
4 000
700
800
3 000
8 500
4 250

Merknad
Må i to høyder
Helst på ett plan

Alt på ett plan

Flere høyder

ARVEN, sammenstilt arealbehov 2035, her både vist som brutto areal og bebygd areal
(fotavtrykket / grunnflate) i tilfelle det bygges i flere høyder. Det siste er mest aktuelt, med
unntak av utstillingsdelen som kan gå over flere etasjer.

Oppsummering og vurderinger
1) ARVEN - med utstillinger - har et samlet, brutto areal på rundt 8 500 kvm. Uten
utstillingsdelen er brutto gulvareal på ca. 5 500 kvm
2) En minimumsløsning i et mulig første byggetrinn må være ca. 4 500 kvm, ca. 3 ggr.
større enn Luftfartsmuseets vekstedbygg i Olav Vs gate 120. Da er magasinareal
for AiN mindre / halvert i forhold til estimert behov i 2035. Andre funksjoner kan i
liten grad reduseres.
3) Det er stor usikkerhet i dette oppsettet, bl.a. magasinbehovet for AiN på lang sikt. I
tilfelle høg digitaliseringsgrad for nytt og eksisterende arkivmaterialet, så kan en
romslig dimensjonering av et første byggetrinn senere gi plass å samle AiNs
magasin under ett tak. Det vil gi store arealmessige og økonomiske besparelser.
4) Utstillingsdelen må vurderes særskilt i fortsettelsen.
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Eksempler og referanseprosjekt
Lokale sammenligninger størrelse
Olav V gt. 120 har et
samlet gulvareal på
ca. 1 500 m2, med et
«fotavtrykk»/ bebygd
areal på 750 m2 med
to etasjer. Dette er
omtrent en tredel av
ARVEN, uten
museumsutstillingene.

ARVEN 2035 med utstillinger,
har en gulvflate på ca. 8 500
kvm og et bebygd areal
(fotavtrykk) på vel 4 000 kvm.
Anno museums Fellesmagasin
og dokumentasjonssenter har et
samlet areal på vel 5 400 kvm,
i hovedsak over to etasjer.
Bebygd aral («fotavtrykket» er
ca. 3 900 kvm.

Anno museums fellesmagasin og dokumentasjonssenter
Anno museum er et konsolidert museum i tidligere Hedemark fylke. Anno har ca 25
ulike anlegg i Innlandet, bl.a. kjente visningssteder som Domkirkeodden, Norsk
Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Anno utgjør til sammen landets største
friluftsmuseum og forvalter 491 kulturhistoriske bygninger, 176 000 gjenstander, 4,57
millioner fotografier og 700 privatarkiver - 1200 hyllemeter. Dette er et volum som er
mangedoblet av Nordlandsmuseets samlinger.
Anno museum bygger i 2020 – 21 et fellesmagasin med et dokumentasjonssenter på
Elverum. Fellesmagasinet har Glomdalsmuseet som nabo. Prosjektet har en
kostnadsramme på ca. 170 mill. kr og ventes ferdigstilt høsten 2021.
Fellesmagasinet og dokumentasjonssenteret har et samlet brutto areal på 5 400 kvm og
3 900 kvm bebygd flate.
En samlokalisering av AiN og NM i ARVEN gir et anlegg som har mye til felles med
Annos fellesmagasin og dokumentasjonssenter både mht. innhold og størrelse. Her
ligger en referanse og et erfaringsgrunnlag som tas med i denne mulighetsanalysen og
ikke minst i fortsettelsen. Annos anlegg er forberedt på ulike måter gjennom år, ikke
minst i dokumentasjon og utvelgelse av objekter som skal inn i fellesmagasinet. Det har
detaljerte tekniske løsninger og et økonomisk grunnlag for investeringer og drift som er
verdt å studere nærmere.
ARVEN får en noe annerledes magasinløsning med sitt mer ensartet arkivdepot og kan
dessuten integreres med ordinære museumsutstillinger. Som møte- og formidlingssted
har ARVEN et større potensiale.

På skissen er grunnrisset av
Annos prosjekt illustrert over
hovedfløyen til Saltens Branns
anlegg i Olav Vs gate. Hele
brannstasjonen har et bebygd
areal («fotavtrykk») på ca.
4 000 kvm. Tomta er på ca. 19
dekar.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Lokaliseringsmuligheter i Bodø

«2.4 Kulturminner og kulturmiljø

Innledning
I et tomtesøk vil det være ønskemål og krav til både bygg og lokalisering, se
tekstboksene.
Selve bygget / magasinet
Nytt anlegg bygd til formålet
Over bakken, uten vinduer i
magasindelen, full klimakontroll,
sikring mot skadedyr
«Kompakt magasinering», arealeffektivt
Godt sikret mot brann, tyveri og
hærverk
Gode arbeidsforhold for personalet
Deler av anlegget åpent for
publikumsvisninger
God økonomi etablering og drift
Arkitektoniske kvaliteter
Miljøvennlige byggematerialer
Passivhus, lavt energiforbruk

Stedsvalg / tomt:
Godt naboskap, del av en helhet og
nærhet til et faglig fellesskap
God tilgjengelighet, også kollektivt
Nærhet til nødetatene / brann
Stor nok tomt, med utviklings-muligheter
Tomta må ivareta viktige funksjonskrav
til et godt magasin
Framdrift, tilgang til tomta i tide
«Synlighet» i bybildet
Underbygge en bærekraftig byutvikling

Noen krav og ønskemål til selve magasinbygget og til stedsvalg / tomt.

I museumsmeldinga pekes det på «at moderne magasinbygg kan med lærdom frå
logistikkbransjen få ei særs praktisk og effektiv
utforming, og magasina treng ikkje alltid
liggja nær formidlings-arenaen. Dette er ofte
ei aktuell problemstilling for museum i byar og
tettstader, der avgrensa plass eller høge
tomteprisar gjer det utfordrande å lokalisera
magasinet nær hovudarenaen for museet».
Avvikling av kampflybasen og tilgang på
sentrumsnære utviklingsområder i historisk
miljø, åpner for perspektivrike muligheter
både for ARVEN og for bysamfunnet.
Lokale planprosesser
Bodø kommune arbeider med en
kommunedelplan for den nye bydelen.
Planprogrammet danner grunnlag for
planprosessen.
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Askeladden-basen viser at det finnes flere kulturminner fra tidligere bosetninger som
nausttuft, tunanlegg, gravminner og andre funnsted (figur 7). Som følge av Forsvarets
lufthavndrift kan mange av disse være omformet. De bør likefult vurderes bevart ved ny
arealbruk på området. Av nyere tids kulturminner inngår tre flyhangarer fra 1968 fredet i
henhold til Forsvarets Landsverneplan. Disse ligger innenfor områdeplanen for ny lufthavn.
Tidligere vurderinger av kulturminner anbefaler også vern av «Hangar 9» oppført i 1955.
Fjellanlegget «Anlegg 96» på området er anbefalt fredet etter kulturminneloven i ny
Foreslått Landsverneplan for Forsvaret. Det foregår en prosess på fredning av anlegg 96
som ledes av Norsk Luftfartsmuseum. Dette anlegget er Norges eneste atomsikre
flyhangar, og ble åpnet i 1960.
Ekspedisjonsbygget og driftsbygg med flytårn på dagens sivile lufthavn er også foreslått
vernet for framtiden etter kulturminneloven.
Riksantikvaren har også startet en fredningsprosess for Anlegg 96. Norsk Luftfartsmuseum
planlegger muligheter for å ta i bruk Anlegg 96 til et nasjonalt kald krig museum.

Sentrale problemstillinger for Norsk Luftfartsmuseum er at arealene som knytter
dagens museumsbygg, anlegg 96 og Jektefartsmuseet sammen, ses som en helhet
som holdes frigjort til museums og kulturformål.
Ved å utrede arealet Norsk Luftfartsmuseum – Anlegg 96 – Jektefartsmuseet og
resten av Bodøsjøen som en kulturpark, kan den grønne byen gis en
kulturhistorisk forankring. En slik kulturpark kan knytte sammen ulike kulturarvsog museumsformål i et større område.

Dette kan omfatte den gamle tyske brannstasjonen vest for luftfartsmuseet, et kald
krig museum i anlegg 96, Hangar 7, 8 og 9 som
magasin/konservering/utstillingsareal, kulturstil langs Bodøelva, Jektefartsmuseet
i Bodøsjøen, kultursenteret og andre kulturminner i området.
Dette kan innarbeides i grønnstrukturen og vil kunne bidra som et viktig element
for å fortelle mangfoldet i Bodøs historie.»
Utsnitt fra planprogrammet Kommunedelplan for ny bydel.

Her ligger meget interessante muligheter for lokalisering av ARVEN, se tekstboksen der
pkt. 2.4 Kulturminner og kulturmiljø er hitsatt, spesielt avsnittet i kursiv:
Planforslaget ventes lagt fram og behandlet i 2022.
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Nærmere om kulturparken
I kulturparken er det klynger
av kulturminner i et historisk
landskap.
Midt på bilder ligger forminner
på Langjordet som nå er
undersøkt med georadar. Rett
over i Rishaugen ble
Nordlands første sykehus bygd
i 1790. Bodin kirke fra 1200tallet ligger også i området ved
Bodøgård

1946

2020

Kulturminnene kan knyttes
sammen med gangstier som
«perler på ei snor» i området
og videre i retning Vågønes
der spor etter de første
bosetterne i Bodø finnes. kan
knyttes sammen med stier inn
til og gjennom parken.

Store forandringer på 74 år. Bilder fra 1946 viser den tyske flyplassen fra ca. Nordlandshallen
i retning City Nord. Installasjonene som betjente flyplassen lå inntil Hangåsen. Etablering av
ny flyplass og Forsvarets virksomhet her i 75 år, har i vesentlig grad «frosset» arealbruken i
Kulturparken. «Blanke ark i 1946 og blanke ark i 2020 i dette området .»

Mange av Forsvarets bygningsanlegg vil ligge innenfor Luftfartsmuseets forslag til
kulturvernområde og / eller i kulturparken som kommunen har skissert. I primærønsket
ligger bl.a. anlegg 96 (10 000 kvm), 3 hangarer, 7 sheltere og en rekke andre større og
mindre bygg. Til sammen utgjør de nevnte anleggene ca. xx kvm. I minimumsønsker er
det bare 3 sheltere. Luftfartsmuseet har ønskemål om å utvide sin virksomhet inn i
området og etter hvert ta i bruk mye av frigjorte arealer.
Lokalisering av ARVEN, vurderinger
Det har ikke vært tilgang til Forsvarets grunn og anlegg så lenge kampflybasen er
operativ. Dermed er det ikke gjort nærmere undersøkelse av bygningsanleggenes
størrelse, utforming og tekniske tilstand. Generelt signaliseres ønske om etterbruk. Det
vil også være interessant med tanke på å dekke ARVENs behov, gitt en formålstjenlig
plassering om muligheter for rasjonelle og tidsmessige lagringsforhold.

Luftfartsmuseet foreslår at et større område på 347 dekar omkring Hangåsen blir avsatt til
kulturvernområde i kommunedelplanen. Subsidiært fremmes et minimumsønske på 202 dekar med
en mindre utstrekning mot nord. I begge alternativene ligger de fleste hangarer og sheltere
innenfor det foreslåtte verneområdet.
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Frigjøringen av Forsvarets område vil ta tid. Det er skissert at det overtakende
eiendomsselskapet først kan få hand om grunn og bygninger etter 2025, kanskje først i
2027. Dette er seint i forhold til ønsket framdrift for ARVEN. På den annen side er det
nødvedig med omfattende planlegging og forberedende arbeider før ARVEN kan
realiseres.
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Ønskemål og krav knyttet til tomtevalget for ARVEN, vil være oppfylte med en
formålstjenlig plassering i kulturparken, gjerne ved Hangåsen. Dette vil underbygge
ønsket byutvikling, forsterke «kulturklyngen» og bidra til å bygge sterke faglige miljø.
ARVENs funksjon som møtested, krever god tilgjengelighet for publikum. En tydelig
eksponering i bybildet er da en fordel.
Hangåsen

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å avklare tomtespørsmålet, verken
geografisk, naboskap, tekniske og øknomiske betingelse.

Anlegg 96

I denne mulighetsanalysen er «brikken» ARVEN visualisert inntil Hangåsen. Shelter
401 kan gjenbrukes om det er formålstjenlig. Inngangspartiet kommer i nærheten til
hovedadkomsten til Kald krig utstillingen i anlegg 96, i gangavstand fra
Luftfartsmuseet. Hele bygningskomplekset kan få en god landskapsmesig tilpassing i ei
eksisterende skjæring. Både Kald krig og ARVEN får dermed også en god eksponering
mot den nye hovedadkomsten til ny lufthavn.

401

Hangåsen i perspektiv mot sørvest og Sandhornet. Vi ser inngangen til Anlegg 96 og shelter 401
ved et steinbrudd. Lengre bak finner vi hangarer og flere sheltere. Illustrasjon: GNIST Arkitekter

Dette er et mulig framtidsbilde, en visualisering av ARVEN som innspill i
planprosessen. Både tomtevalg og utforming av bygningskomplekset kan bli
annerledes.

Inngang
Anlegg 96

Et framtidsbilde der ARVENs bygningsvolum er lagt i steinbruddet og inntil shelter 401 som er
utvidet noe østover, her med grønne sedumtak. Hovedadkomsten til ny sivil terminal er illustrert
på skissen. Den vil følge dagens nød- /parallellbane fra lufthavna, forbi ARVEN og svinge
nordover i retning Olav Vs gate. Illustrasjon GNIST Arkitekter.

Prinsippskisse ARVEN plassert inntil Hangåsen ved – og mulig gjenbruk av – shelter 401. 1) er
fellesområde med motka, konservering, formidling og kontorlokaler, 2) magasin AiN, 3) magasin
NM, 4) museumsutstillinger, 5) utvidelse magasin AiN og 6) utvidelse magasin NM, tilbygg 401.
Rød stiplet linje antyder en mulig tomtegrense.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Investeringskostnader, foreløpig estimat i 2020-kr

Økonomiske konsekvenser og rammer basert på tilgjengelig
erfaringsmateriale
Innledning
Usikkerheten omkring tomtespørsmålet og andre forhold gjør det lite formålstjenlig å
detaljere prosjektet lengre i denne mulighetsstudien.
Det indikeres økonomiske konsekvenser / rammer mht investeringer og drift basert på
en situasjonsvurdering / momenter for aktørene i dag og erfaringsmateriale fra
tilsvarende prosjekt. Siktemålet er å gi holdepunkt for en beslutninger om en mulig
videreføring av ARVEN.
Forutsetninger
I vurderingene legges følgende til grunn:
- planhorisont 2035 med fleksibel tomteløsning slik at ARVEN kan videreutvikles på
lang sikt, herunder samle AiNs arkivmateriale ved Nord universitet i anlegget
- et «romprogram» på til sammen 8 500 kvm og innhold som gir et fullverdig
magasin og museumsanlegg. Utstillingsdelen vurderes separat.
- ARVEN legges inn i kulturparken, fortrinnsvis inntil Hangåsen med god
eksponering mot ny adkomst til Bodø lufthavn. Det legges inn moderate
tomtekostnader ettersom det er få / ingen konkurrende næringsinteresser i et
kulturvernområde / -park
- for driftsdelen belyses merkostnadene ved flytting inn i nytt anlegg ettersom
leieavtaler avvikles
- erfaringstall fra Annos fellesmagasin og dokumentasjonssenter brukes som
grunnlag. Dette gjelder - med tilpassinger - både investering, finansiering og drift
- illustrasjonen / visualiseringen av konseptet ARVEN i kanten av Hangåsen brukes i
disse betraktningene
Utviklingsmodell, eierskap og drift
Med skissert innhold og plassering, synes det mest naturlig å anbefale et offentlig
eierskap til ARVEN, enten direkte gjennom fylkeskommunen eller en foretaksmodell.
Dette vil forenkle planlegging og gjennomføringen – og trolig også finansieringen.
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Element
Fellesområde 1)

Areal
1 500

Magasin AiN 2) 5)
Magasin NM 3) 6)
Museumsutstillinger
Tomtekostnader
SUM
SUM

2 000
2 000
3 000

Kostnad,
mill kr
45
60
40
90
13
248
158

Merknad
Mottak, konservering, formidling og
kontorer
2) er evt. et byggetrinn 1
Gjenbruk og utvidelse 401
Rågrunn 13 daa + byggemodning
ARVEN komplett, med utstillinger
Uten museumsutstillinger

Kostnadsoverslag ARVEN, ekskl. MVA, med og uten museumsutstillinger.
Kommentarer:
kostnadsoverslaget er basert på Annos beregninger fra 2019, men der det er lagt inn
prisreguleringer.
det regnes her i gjennomsnitt med kr 30 000 pr. kvm bruttoareal. Ettersom arealbruken er
forskjellig, vil det være stor variasjon i enhetskostnadene over bygget.
det er ellers regnet med utendørs arbeider på vel 7 mil kr, inventar og utstyr 12,6 mill og
generelle kostnader på 22 mill kr, før påslag om tillegg, usikkerhet og prisregulering
for NMs magasin er det regnet med kjøp og utbedring av shelter 401 til 15 000 kr og
ordinær kvm-kostnad for utvidelsen.
i dette eksemplet antydes en brutto tomtestørrelse på 13 daa, da i hovedsak til
bygningsmassen med tilhørende adkomst og parkering

Finansieringsmuligheter
Anno museum har finansiert sitt fellesmagasin og dokumentasjonssenter slik (kostnader
170 mill kr): Stat 90 mill. kr, fylkeskommunen 35 mill. kr, vertskommune Elverum 10
mill. kr, øvrige kommuner 25 og Anno tomt 10 mill. kr
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Framdrift – tilnærming i forhold til tomtepreferanser /
arkitektoniske løsninger
Framdriften
Det vil ta tid å realisere ARVEN. For selve
bygningsprosjektet står en overfor følgende
oppgaver (minste tid):
a) Behandle og evt. beslutte
videreføring av prosjektet med gitte
rammer, 6 måneder
b) Avklaring tomtespørsmålet, minst
løfte om tomt (?
c) Forprosjekt med beslutningsprosess,
12 måneder
d) Finansiering, minst 24 måneder for
avklaring av bl.a. statlig
medvirkning (etter forstudien)
e) Offentlige godkjenninger og
anbudsprosess, 12 måneder
f) Bygging, 18 måneder
g) Innredning og innflytting, 6 måneder
Dette gir – i beste fall - i sum 54 måneder
(vel 4,5 år) fra start til ferdigstillelse, gitt at
man vet hvor ARVEN kan bygges og at man
lykkes med finansieringen. Så ligger det en
usikkerhet mht overtakelse av tomta i tilfelle
den ligger på Forsvarets grunn.

8
1

3

4

7

2

1

1

5

1

1

6

ARVEN ligger med dette minst 4 – 5 år fram i
1
tid med et kontinuerlig arbeid med prosjektet.
Samtidig er mye ugjort i brukernes forberedelser før innflytting, særlig for
Nordlandsmuseets vedkommende. Anno startet et omfattende og forberedende
dokumentasjonsarbeid (Anno Digital) i 2017 der det er brukt betydelige ressurser for
bl.a. utvelgelse av de objektene som skal inn i fellesmagasinet. Anno vil bruke år på å
flytte gjenstander til nagasinet. Det må regnes med en tilsvarende tidkrevende prosess i
Nordlandmuseet.
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ARVEN
ARVEN

Flybilde tatt for noen år tilbake. Det viser byutviklingspotensialet når rullebanen flyttes to km mot
sørvest. Midt i bildet ligger den framtidige kulturparken i landskapet omkring Alberthaugen (1),
Rishaugen (2) og Hangåsen (3). Elles ser vi Norsk Luftfartsmuseum (4), Nordland kultursenter (5),
Bodin kirke (6), Bodøsjøen (7) og ny sivil terminal (8).
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Oppsummering og forslag
Innledning
Museer og arkivinstitusjoner forvalter mye av norsk kulturarv i sine samlinger og
magasin. Bare en del av dette materialet er registrert og gjort tilgjengelig for publikum.
Gjenstander og fotografi har ofte dårlig eller ikke tilfredsstillende lagring.

Visjon / framtidsbilde

Arbeidet med å dokumentere, tilgjengeliggjøre, bevare og formidle denne kulturarven
har fokus i både den nylig framlagte museumsmeldinga og under revisjon av
arkivloven. Dette og pågående utviklingsarbeid flere steder gir føringer, nyttige
holdepunkt og læring i å finne løsninger. En god arbeidsdeling mellom ulike nasjonale
og regionale aktører tvinger seg fram.
Også Nordland har utfordringer i forvaltning av museumssamlinger og arkiv. Arkiv i
Nordland har et velorganisert grep på offentlige og private arkiv, men mangler snart
plass for å dekke nye behov.
De tre regionale museene har alle etterslep på sikring og bevaring av sine samlinger
som bl.a. omfatter 260 000 gjenstander og 1,3 mill. fotografier. En tredel av
gjenstandene og en firedel av fotografiene har dårlig eller ikke tilfredsstillende lagring.
Museene jobber med tilfredsstillende sikring av sine samlinger, med mulige
nettverksløsninger der dette er hensiktsmessig.
Nordlandsmuseet har store samlinger som er spredt i distriktet. Bare en del er
tilgjengelig for publikum. Det er et betydelig etterslep i dokumentasjon, sikring og
bevaring av samlingene. Mange gjenstander skal tas vare på der de inngår i utstillinger
og et kulturmiljø. Men det er også et behov for et sentralt – delvis publikumsåpent magasin med verksteder for konservering. Både Bodøs og Nordlands historie er godt
dokumentert gjennom ferske bokverk. Men mye av dette materialet er
«underkommunisert» ettersom formidlingen overfor publikum gjennom utstillinger er
mangelfull.

ARVEN bygd inntil og i forlengelse av shelter 401, inntil et lite steinbrudd i Hangåsen. Det er
godt eksponering mot ny hovedadkomst til Bodø lufthavn. Illustrasjon: GNIST Arkitekter.

Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet forvalter viktige deler av fylkets historiske
materiale og arv. Magasinet for arkivdelen er snart fullt, og store deler av museets
samlinger er ikke tilfredsstillende bevart og lagret.
Det foreslås å ta vare på dette historiske materialet under ett tak, gjøre det mer
tilgjengelig for publikum og bidra til samfunnsutviklingen i Nordland og
fylkeshovedstaden gjennom en aktiv formidling.
Dette fellesanlegget omtales som
ARVEN – Nordland historiesenter
En slik samlokalisering og fellesmagasin mellom AiN og NM er i tråd med ønskemål
og føringer i meldinga. Dette kan bli Norges første regionale historiesenter.
Det foreslås at ARVEN utvikles under mottoet
«Vel bevart og aktivt fortalt»
som en aktiv møteplass for konservering, formidling og diskusjon av vår regionale,
historiearv. Senteret skal dermed stimulere interessen og engasjement omkring regional
og lokal historie, styrke fagmiljøet og være en berikelse for bysamfunnet.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Innhold og foreløpig dimensjonering
ARVEN foreslås tilrettelagt for:
- nye magasiner (4 000) til Arkiv i Nordland og Nordlandsmuseet
- et fellesområde (700) for mottak, rengjøring, dokumentasjon, digitalisering,
istandsetting, konservering, forvaltning, studier, små utstillinger og formidling
- kontorlokaler (800) for AiN og NMs administrasjon og slik at også
- lokaler til museumsutstillinger (3 000) kan utvikles / inngå
Fullt utbygd er det 8 500 kvdratmeter brutto i ARVEN. Uten utstillingsdelen er
arealbehovet på 5 500 kvm. Magasin bør anlegges i to høyder. Også andre funksjoner
kan legges over flere plan. Bebygd areal anslås til ca. 4 250 kvm.
Tallene er usikre og gir en foreløpig ramme. I neste fase må dette grunnlaget detaljeres
nærmere bl.a. ut fra det innholdet som besluttes.
Med dette innholdet bør tomta være på mellom 10 og 20 dekar slik at det tas høyde for
senere utvidelser.
Lokalisering
Avvikling av kampflybasen og flytting av lufthavna åpner for en omfattende byvekst på
sentrumsnære arealer. Her er det også verneverdige områder og objekter fra nær fortid.
Koblet til ubebygde områder omkring Bodøgård og Bodøsjøen, skisseres etableringen
av en kulturpark i kommunens pågående planarbeid.
ARVEN – Nordland historiesenter foreslås lagt på historisk grunn, midt i smørøyet av
Nordnorges nest største by og i en sammenhengende kulturpark på om lag en
kvadratkilometer.
Det er nærliggende å tenke en plassering av ARVEN ved Hangåsen, nært inntil den nye
hovedadkomsten til Bodø lufthavn. Museums- og arkivfunksjonene i NM og AiN blir
dermed samlet, lett tilgjengelig og godt eksponert i bybildet som en naturlig møteplass.
Spor av lokal og nasjonal historie over 1 000 år kan utforskes i naboskapet gjennom
historiske rundturer og visningsfelt i kulturhistoriske miljøet.
Her kan også grunnlaget for en helhetlig forvaltning og formidling av nasjonal og
internasjonal forsvars-, militær-, krigs- og etterkrigshistorie dyrkes fram i autentiske
omgivelser.
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Økonomiske konsekvenser
Investeringskostnadene for ARVEN i en 2035-utgave er estimert til ca. 248 mill. kr.
Uten utstillingsdelen antydes kostnadene til 158 mill. kr.
Det er lite å vinne i et minimumsalternativ / et første byggetrinn ettersom det i
hovedsak er AiNs magasin som kan krympes på kort sikt. Dette byr i så fall at
fleksibilitet og muligheten for å samle AiNs virksomhet ett sted på sikt reduseres.
Vurderinger av finansieringsmulighetene baseres på gjeldende ordninger og
ansvarsdeling. Regionale arkiv etableres og driftes av fylkeskommunen der
medvirkende kommuner betaler for sin del av kostnadene.
Museene finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom offentlige midler. Nye anlegg
har gjerne bidrag fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Annos fellesmagasin og
dokumentasjonssenter har en gunstig finansiering med et tilskudd på 90 mill kr fra
Staten (53 %). Dette er da definert som et nasjonalt kulturbygg.
I dette tilfellet tenkes en kostnadsdeling som er relativ og lik ansvarsdelingen, relativ til
de arealer som hhv AiN og NM bruker.
For arkivdelen og AiN er dette:
- Fellesområdene (45) og tomtekostnader (13) deles omtrent likt. Det koster 58 mill.
kr, dvs. 29 mill kr på hver av partene
- Magasindelen for AiN er kostnadsberegnet til 60 mill kr
- SUM AiN 89 mill kr som i sin helhet belastes fylkeskommunen
For museumsdelen blir finansieringsbehovet dermed 159 mill kr (248 – 89) med
utstillingsdelen og 69 mill. kr. uten utstillinger.
Nordlandsmuseets nye anlegg finansieres gjerne med 50 % på stat og 25 % på hhv.
fylkeskommunen og vertskommunen, gitt at ARVEN blir definert som nasjonalt
kulturbygg. I dette tilfellet gjelder 1/3 av utstillingsarealet Nordlands historie. Det er
nærliggende å legge den regionale delen av disse investeringene til fylkeskommunen.
Med en slik kostnads- og ansvarsdeling blir finansieringsbildet for museumsdelen
omtrent som følger:
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Alternativ for
museumsdelen
ARVEN med utstillinger
ARVEN uten utstillinger

Kostnad
159
69

Stat
80
35

Finansiering
Fylkeskommunen
60
17

Kommune
20
17

Uten utstillinger får fylkeskommunen ansvar for:
- Arkivdelen
89 mill kr
- Museumsdelen uten utstillinger
17 mill kr
- SUM uten utstillinger
106 mill kr
- SUM med utstillinger
149 mill kr
Driftskostnader for AiN og NM
Det er for tidlig å beregne driftskostnadene ettersom det er mange usikkerhetsmomenter
både mht anleggets størrelse, beliggenhet og utforming.
Med store flater og volum blir det viktig å finne energieffektive løsninger.
Med et offentlig eierskap der investeringene dekkes av offentlige tilskudd og
egenkapital, vil brukerne ikke påføres finanskostnader. Det innebærer i så fall at
brukerne dekker sin relative andel av bygningsdriften.
I et slikt opplegg kan både AiN og NM husleie til kontorlokaler og magasin. AiN har i
dag eiendomskostnader på samlet 4,8 mill kr. Ved flytting av administrasjonen til
ARVEN, reduseres dagens leiekostnader med kr 750 000. En samling av alle AiNs
funksjoner i ARVEN gir et «sparepotensial» på ca. 4,0 mill. kr årlig i det nye anlegget.
Nordlandsmuseet får merkostnader ved å flytte inn i ARVEN fordi bruksarealene blir
vesentlig større, særlig om de historiske utstillingene realiseres. Dette må i hovedsak
søkes dekket gjennom økte tilskudd til driften.
Dette er forhold som må belyses nærmere i neste prosjektfase.

Arkiv i Nordland / Nordlandsmuseet
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Oppfølging

Referanser

Noen aktuelle oppfølgingsoppgaver i tilfelle prosjektet besluttes videreført:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1) Avklare mål og rammer for neste steg (et forprosjekt), herunder organisering,
finansiering og framdrift
2) Studietur til aktuelle referanseprosjekt
3) Videre drøfting av dimensjoneringsforutsetninger, herunder vurdering / utredning
av muligheter for samling av hele Arkiv i Nordlands virksomhet i ARVEN
4) Avklare arbeidsdelingen med nasjonale institusjoner når det gjelder langtidslagring
av digitalt bilde- og filmmateriale.
5) Tidligst mulig avklare tomtealternativ og betingelser, herunder muligheter for en
eventuell gjenbruk av Forsvarets anlegg.
6) Avklare rammer for et bærekraftig innhold i NMs fellesmagasin og målrette
registrerings- og konserveringsarbeidet mot framtidsrettede og publikumsvennlige
løsninger
7) Drøfting og avklaring av konkrete samarbeidsrelasjoner til bl.a. Luftfartsmuseet,
Kobin, private lokale museer og frivillige m.m.
8) Videre avklaring / beslutning om etablering av visningsmagasin for bl.a. NMs
båtsamling og landbruksredskaper
9) Invitere fagmiljøene i Bodø til å utforme en aktiv møteplass i ARVEN
10) Bidra til utvikling av et nasjonalt forsknings- og utviklingsprogram for å styrke
fagmiljøet for en helhetlig forvaltning og formidling av forsvars-, militær-, krigsog etterkrigshistoria med Bodø som case, jf. Museumsmeldinga.
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Samlingsforvaltning og konservering ved museene i Nordland. Forprosjekt 2016.
Kulturstrategi 2018 – 2021. Nordland fylkeskommune.
Planprogram. Kommunedelplan for ny bydel. Bodø kommune 2019.
Nordland båtbyggermuseum. Prospekt 2013. Saltdal kommune. Nordlandsmuseet.
Innsamlingsplan for Nordlandsmuseet 2021 – 2025.
Nordlandsmuseets samlinger. Diverse notat. 2021.
Årsmelding Nordlandsmuseet 2020.
Om etablering av en samling for landbruksredskaper i Bodø. Notat 2021. Eivind
Sommerseth.
Bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke med vedlegg.
Utredning av Nordland fylkeskommunes behov for arkivdepot og framtidig
lokalisering av Arkiv i Nordland. Notat 20921. Arkiv i Nordland.
Samlingsforvaltningsplan 2018 – 2023. Norsk Luftfartsmuseum.
Kulturvernområde Gamle Bodø Flystasjon. Forslag fra Norsk Luftfartsmuseum.
2021.
Kald Krig prosjektskisse 2019. Kvorning. Norsk Luftfartsmuseum.
Krav til arkivlokaler. En veiledning for offentlige organer. Riksantikvaren 2007.
Museum og samfunn. En utredning om museenes samfunnsroller i lys av
museumsreformen. Telemarksforskning TF-rapport nr. 548. 2020.
Publikumstilgjengelige magasiner i museer. Masteroppgave i
kulturminneforvaltning. Christina Næss. 2016.
Mjøsmuseets magasin. Diverse materiale. 2019.
Fullt hus! Utgeiing av nytt fellesmagasin for musea i Hordaland 2019.
Anno fellesmagasin og dokumentasjonssenter. Diverse materiale.
Meld. St. 23 (2020 – 2021). Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid.
NOU 2019:9. Fra kalveskinn til datasjø. Ny lov om samfunnsdokumentasjon og
arkiv.
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