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Observera 

Informationen i detta formulär är strikt konfidentiellt och kommer endast att användes av den 

utlånade institutionen i syfte att utvärdera eventuella låninstitutioners lokaler samt vid framtagning 

av skadeståndsyrkanden. Formuläret måste förvaras på ett säkert ställe och inga kopior får tas eller 

spridas utan den berörda institutionens uttryckliga tillstånd, sekretess 2009:400, kapitel 18§ 8:1. 

Formuläret får inte skickas via fax.  



 

 UPPGIFTER OM LÅNEINSTITUTION 

 

1. INSTITUTION OCH PERSONAL 

 

2. BYGGNADENS KONSTRUKTION, PLAN och UNDERHÅLL 

 Slutdatum Det lånade föremålet ska 
förvaras i 

Det lånade föremålet 
ska visas i 

Ursprunglig byggnad  ☐ ☐ 

Tillbyggnad   ☐ ☐ 

 

  

 Institutionens namn  

 Kontaktperson  

 Besöksadress 

 

 

 Postadress 

 

 

 Leveransadress  

 

 

 Telefonnummer (växel)  

 E-postadress  

 Webbadress  

 Syfte med lånet/Utställningens namn  

 Datum för låneperioden (ÅÅMMDD)  -  

1.1 Vem är huvudman för institutionen 
(stat, kommun, landsting, stiftelse, etc.) 

 

1.2 Beskriv typ av institution 
(konstmuseum, länsmuseum, etc.) 

 

1.3 Ange totalt antal anställda  

 Intendenter  

 Konservatorer  

 Registratorer  

 Museitekniker  

2.1 Ange datum då den ursprungliga byggnaden och eventuella senare tillbyggnader blev klara. 
Sätt kryss i rutan för de utställningslokaler/utrymmen där de inlånade föremålen kommer att 
förvaras och visas. 



 

 Tegel Mursten Betong Säkerhets- 
glas 

Stål Sten Trä Annat 
(ange) 

Ytterväggar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Innerväggar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Golv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Innertak ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Bärande 
konstruktioner ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 Tegel Mursten Betong Säkerhets- 
glas 

Stål Sten Trä Annat 
(ange) 

Ytterväggar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Innerväggar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Golv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Innertak ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Bärande 
konstruktioner ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

  

2.2 Vilken sorts byggnadsmaterial användes till den ursprungliga byggnaden? 

2.3 Vilken sorts byggnadsmaterial har använts för senare tillbyggnader? 

2.4 Hur många våningar består byggnaden av? 

 

 

2.5 Disponerar ni hela byggnaden? ☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om nej, ange vilka övriga verksamheter som 

bedrivs i byggnaden 

 

2.6 Pågår något renoveringsarbete för tillfället? ☐ 
JA ☐ 

NEJ 

2.7 Kommer några renoveringsarbeten att 

genomföras under låneperioden? 
☐ 

JA ☐ 
NEJ 



 

3. UTSTÄLLNINGSLOKALER 

 

4. LEVERANS OCH GODSMOTTAGNING 

3.1 Används utställningslokalerna till andra 
aktiviteter än utställningar? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, ange vilka slags aktiviteter 
 

 

 Pågår någon av dessa aktiviteter samtidigt som 
utställning pågår? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, ange vilka slags aktiviteter 
 

 

3.2 Får mat och dryck konsumeras i 
utställningslokalerna, magasin, 
godsmottagning? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, v.g. förklara 
 

 

3.3 Görs regelbundna inspektioner beträffande 
gnagare, insekter, mikroorganismer eller 
motsvarande? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, beskriv på vilket sätt och hur ofta: 
 

 

3.4 Beskriv vilka åtgärder som vidtas i händelse av 
skadedjursangrepp 

 

3.5 Beskriv hur utställningslokalerna underhålls 
under utställningsperioden med hänsyn till 
städrutiner, underhåll av utrustning och rutiner 
för byte av belysning 

 

3.6 På vilket våningsplan finns 
utställningslokalerna? 

 

 Om ej på bottenvåningen, hur flyttas föremål 
mellan våningsplanen? 

 

3.7 Om föremål flyttas i hiss ange:  

 Hissens dörrmått (H x B cm)  

 Hissens inre utrymme (H x B x D cm)  

 Hissens viktkapacitet (Kg)  

4.1 När ni lånar föremål från andra institutioner, vem ansvarar för administration, 
transportplanering, mottagande? 

 Namn  

 Titel  

 Direkttelefon  

4.2 Har ni tillgång till  
 Frakt-/Godsmottagningsport ☐ 

JA ☐ 
NEJ 

 Om ja, ange portens mått (H x B cm)  

 Lastbrygga ☐ 
JA ☐ 

NEJ 



 

 

5. HANTERING OCH PACKNING 

 Om ja, ange höjd över marken  

 Gaffeltruck 
 ☐ JA ☐ NEJ 

 Om ja, ange viktkapacitet (Kg) 
  

4.3 Om ni inte har godsmottagningsport eller 
lastbrygga, ange mått på den dörr genom 
vilken ni tar in föremål (H x B cm)  

4.4 Ange det största lådmått som är möjligt att ta 
in i er byggnad utan att luta lådan 
(H x B x D cm)  

4.5 Är godsmottagningsområdet överbyggt? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Är godsmottagningsområdet inbyggt? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

4.6 Var förvaras inlånade föremål innan de packas 
upp?  

4.7 Finns personal tillgänglig för lastning/lossning 
avkonstverk? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, ange hur många: 
  

5.1 Var packar ni upp resp. ner inlånade konstverk? 
 

 

5.2 Använder ni lokal belägen utanför 
utställningsbyggnaden vid upp- och 
nedpackning? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

5.3 Har ni personal som kan ta hand om lastning 
och lossning av föremål? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, hur många och ange av vilken 
personalkategori  

5.4 Har ni personal med särskild utbildning i 
packning av föremål? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, hur många? 
  

 Om nej, ange vilken personalkategori som 
packarupp/ner föremål  

5.5 Upprättas packprotokoll på alla inlån? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, ange av vilken personalkategori som gör 
detta  

5.6 Upprättas skadeprotokollprotokoll på alla inlån? ☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, ange vilken personalkategori som gör 
detta  

5.7 Använder samtlig personal handskar vid 
hantering av föremålen? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

5.8 Vilka transportföretag (flyg- eller väg-) har ni 
anlitat vid era senaste föremålstransporter? 
Ange företagsnamn och kontaktperson  



 

 

6. KLIMAT 

   

 Tillfälliga utställningslokaler Tillfälliga magasin 
   

 Temperatur 
 

Relativ 
luftfuktighet i % 

Temperatur 
 

Relativ 
luftfuktighet i % 

Vår/sommar     

Höst/vinter     
 

 

7. LJUSFÖRHÅLLANDEN 

 Fönster Med UV-
filter 

Med 
rullgardin 

Lysrör Glödlampor Led Annat 
(ange) 

Dagsljus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Artificiellt ljus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

 

  

6.1 Ange den vanligaste variationen i temperatur och relativ luftfuktighetsnivå under en 
24-timmarsperiod (Högst/Lägst) 

6.2 Dokumenterar ni variationer i temperatur och 
luftfuktighet? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

6.3 Har ni möjlighet att justera nivån för 
temperatur och relativ luftfuktighet till nivåer 
som passar olika typer av föremål? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

6.4 Kan ni på begäran bygga montrar för särskilda 
ändamål? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

6.5 Är montrarna försedda med dammfilter? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

7.1 Vilken typ av ljuskälla används i utställningslokalerna? 

7.2 Har ni UV-mätare? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

7.3 Har ni möjlighet att reglera belysningsstyrkan 
(lux-talet) på de utställda föremålen? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

7.4 Har ni luxmätare? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

7.5 Har montrarna invändig belysning? 
 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, vilken sorts belysning används i 
montrarna? (Lysrör, glödlampor, fiberoptik) 

 



 

8. BEVAKNING 

 

 Antal i hela byggnaden Antal i utställningslokaler 

Under öppethållande (dag/kväll)   

Under icke öppethållande (inkl. natt)   

 

9. ELEKTRONISKA SÄKERHETSSYSTEM 

8.1 Har ni vaktbevakning 24 h/dygn 
(i motsats till perioder med enbart elektronisk 
övervakning?) 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

  Om nej, accepterar ni att hyra in extra vakter, 
som vi så begär? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

8.2 Vilken typ av vaktpersonal använder ni?  

 Fast anställda vakter ☐ 

 Tillfälligt anställd personal ☐ 

 Inhyrd personal från vaktbolag ☐ 

 Annat, specificera  

8.3 Har ni en fast anställd säkerhetsansvarig som 
kan nåsdygnet runt? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

8.4 Ange normalt antal vakter i tjänst  

9.1 Finns elektroniskt larmsystem i hela 
byggnaden? 

☐ 
JA, 
skalskydd 

☐ 
JA, 
volymskydd 

☐ 
NEJ 
 

 Om nej, ange vilka områden som inte är 
skyddade 

 

9.2 Vilken typ av larmgivare har ni?  
 Rörelsedetektorer ☐ 

 Glaskrossdetektorer ☐ 

 Magnetkontakter ☐ 

 Tv-övervakning ☐ 

 Annan, specificera   

9.3 Vart är larmsystemet anslutet?  
 Kontrollpanel i byggnaden ☐ 

 Direktlinje till lokal polis ☐ 

 Direktlinje till larmcentral, ☐ 

 namn på företaget:  

 Annat, specificera  

9.4 Ange insatstid för polis/väktare  

9.5 Finns det dörrar i utställningssalarna som leder 
direktutomhus? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

 Om ja, beskriv låsanordningar  

9.6 Finns det fönster i utställningssalarna? ☐ 
JA ☐ 

NEJ 



 

10. BRANDSKYDD 

 

11. LÅNEHISTORIK 

 

10.1 Är hela byggnaden utrustad med automatiskt 
brandlarm? 

☐ 
JA ☐ 

NEJ 

10.2 Hur aktiveras brandlarmet?  

 Självaktiverande värmedetektorer ☐ 

 Självaktiverande ☐ 

 Rökdetektorer ☐ 

 Manuellt ☐ 

10.3 Vart är larmsystemet kopplat?  

 Kontrollpanel i byggnaden ☐ 

 Ljudsignal i byggnaden ☐ 

 Direktlinje till lokal brandstation ☐ 

 Direktlinje till bevakningsföretag ☐ 

 Annat, specificera  

10.4 Vilka slags brandbekämpningssystem finns?  

 Sprinkler, vått system ☐ 

 Sprinkler, torrt system ☐ 

 Handbrandsläckare, pulver ☐ 

 Handbrandsläckare, kolsyra ☐ 

 Handbrandsläckare, skum ☐ 

 Annat, specificera  

10.5 Ange insatstid för brandförsvar  

11.1 Ange ett antal utställningar som ni nyligen har anordnat: 

 Utställningsnamn År 

    

    

    

11.2 Ange andra institutioner som ni nyligen har lånat föremål av: 

 Långivare Typ av lånat objekt År 

      

      

      

      



 

12. KOMPLETTERANDE INFORMATION 

 

Bifoga gärna en planritning över byggnaden och/eller en beskrivande broschyr. 

 

BEKRÄFTELSE 

 

 

 

Vänligen returnera den ifyllda rapporten efter underskrift till 

 

Stiftelsen Nordiska museet 

Föremålsregistreringen 

Box 27 820 

115 93 Stockholm 

 

12.1 Komplettera gärna med information här nedan: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Underskrift 
 
 
 

 

 Namnförtydligande  

 Titel  

 Ort  

 Datum  


