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Ved årsskiftet 2011-12 flytter Nordjyllands Historiske Museum 
sammen med Aalborg Stadsarkiv og KUNSTEN samlingerne 
til de nybyggede fællesmagasiner i Vestbjerg. Magasinerne op-
timerer klimaforholdene for både museumsgenstande, arkiva-
lier og kunst, samtidig med, at driftsomkostninger og energi-
forbrug til klimastyring er minimeret.  

Danske konservatorer har i de seneste år arbejdet tæt sammen 
om at udvikle principper og teknikker for god og billig kli-
mastyring, og magasinet i Vestbjerg er det nyeste af en række 
lignende byggerier. Man har derfor kunnet drage nytte af alle 
opsamlede erfaringer ved planlægningen af byggeriet. Hoved-
princippet er, at bygningens evne til selv at regulere klimaet 
optimeres, så man kan nøjes med en minimal mekanisk klima-
styring. 

Tørt og køligt
Fugtighed og temperatur er altafgørende for opbevaring af 
næsten alle materialer. De allerfleste museumsgenstande op-
bevares bedst ligesom havregryn og andre fødevarer: tørt og 
ikke for varmt. Kommer den relative luftfugtighed (RF)over 
60 %, trives borebiller og andre skadedyr, som angriber træ og 
andre organiske materialer. Ved endnu højere luftfugtighed er 
der risiko for mug, rust og ir. På den anden side må der ikke 
være alt for tørt. Ved en relativ luftfugtighed under 40 % be-
gynder træmøbler at danne revner, som ikke lukker sig igen, 
limninger springer op, og finér spalter fra. Hvad temperaturen 
angår, bør den ideelt set være lav, da al kemisk nedbrydning 
går langsommere ved lav temperatur. Som tommelfingerregel 
siger man, at kemiske processer går halvt så langsomt, når 
temperaturen sænkes 10°C, så der er virkelig meget at hente 
ved at holde temperaturen nede.

Bæredygtige magasiner
– til gavn for samlinger, økonomi og miljø
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Konventionel klimastyring:
snævre grænser og højt energiforbrug
Traditionelt har man lagt meget vægt på, at grænserne for tem-
peratur og fugtighed skulle være så snævre som muligt, og at 
svingninger helst skulle undgås helt. Den ideelle temperatur 
er ofte blevet sat relativt højt, på f.eks. 18-25 °C, hvilket nok i 
højere grad har skyldtes hensynet til publikum og ansatte end 
til museumsgenstandene. Hvis klimaet konstant skal holdes 
inden for meget snævre grænser, kræver det som regel et kom-
pliceret klimaanlæg med enheder for opvarmning, affugtning 
og befugtning. Det kan endda være nødvendigt at køle luften. 
Både anskaffelse og drift af de komplicerede klimaanlæg er så 
bekostelige, at man langt fra altid har haft mulighed for at over-
holde klimakravene fuldt ud.

Lav temperatur og klimaregulerende bygninger
I de seneste år har opfattelsen af idealklima for museumsgen-
stande, kunst og arkivalier ændret sig. Kravene til fugt er sta-
dig de samme: Det bedste kompromis for de fleste materialer 
er en stabil luftfugtighed, som ligger mellem 45 og 55 % RF. 
Derimod har man ændret kravet om en meget konstant tempe-
ratur. Det gør ikke noget, at temperaturen svinger, bare det går 
langsomt. Til gengæld bør temperaturen i gennemsnit holdes 
så lav som muligt i magasinerne, da nedbrydningsprocesserne 
som nævnt generelt går betydeligt langsommere ved lav tem-
peratur. 

Det andet nybrud er, at man nu forsøger at få bygningen til 
selv så vidt muligt at regulere klimaet, så udgifterne til klima-
anlæg og drift minimeres. Denne udvikling er selvfølgelig 
drevet frem af den voksende miljøbevidsthed og de stigende 
energipriser, men der er også store bevaringsmæssige fordele at 
hente. Forenkling og minimering af de nødvendige tekniske in-
stallationer øger driftsikkerheden, samtidig med at lave udgif-
ter til anlæg og drift gør det muligt at opbevare flere genstande 
og arkivalier under optimale forhold.

Tætning og isolering
Konstruktionsprincippet for de nye magasiner er meget enkelt. 
Hvis man i Danmark bygger en tilstrækkelig stor hal, tætner 
den godt, så luftskiftet bliver lavt, isolerer vægge og tag grun-
digt, men undlader at isolere gulvet, så vil temperaturen blive 
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meget stabil; kølig om sommeren og uden frost om vinteren. 
Fordelen ved det uisolerede gulv er, at jordlagene under byg-
ningen virker som en temperatur-buffer, som køler om somme-
ren og varmer om vinteren. 

Temperaturen styrer altså stort set sig selv, men uden regu-
lering vil luftfugtigheden dog stadig være alt for høj, nemlig 
nogenlunde den sammen som udenfor, hvor årsgennemsnit-
tet ligger over 80 % RF. Det løses ved at installere et simpelt 
anlæg til affugtning og cirkulering af luften eventuelt kom-
bineret med en mulighed for minimal opvarmning. Behovet 
for affugtning er helt afhængigt af bygningens tæthed, og det 
er derfor vigtigt omhyggeligt at tætne alle samlinger mellem 
bygningselementerne og alle åbninger i bygningen, ligesom al 
adgang til magasinerne må foregå gennem klimasluser med 
dobbelte døre og porte. Blandt andet på grund af de store krav 
til isolering og tætning, er det sjældent rentabelt at udnytte 
eksisterende bygninger, men billigere at bygge nyt.

Magasinerne i Vestbjerg
Det nye magasin i Vestbjerg bliver opbygget som fem haller 
samlet i en stor bygning med et samlet grundareal på 2900 m2 
og en indvendig højde på 6,5-7 m. Temperaturen bliver 8-18°C 
og luftfugtigheden 50-55 % RF. Der bliver altså køligt i maga-
sinerne, men det er heller ikke nødvendigt at opholde sig der 
særligt længe ad gangen. Så vidt muligt skal alt arbejde med 
samlingerne foregå i den tilstødende funktionsbygning, hvor 
der vil være indrettet studierum og lokaler til registrering, fo-
tografering, konservering og pakning.

Selvom de fleste materialer klarer sig godt ved det beskrevne 
standardklima, er der en lille gruppe materialer, som kræver 
helt andre forhold, hvis de skal bevares i lang tid. Det gælder 
for eksempel arkæologisk jern, som skal opbevares ekstremt 
tørt ved en luftfugtighed på højst 10 % RF, eller forskellige 
fotografiske materialer, som kræver køling eller endda frost. 
Til disse særligt følsomme materialer indrettes specielle maga-
sinrum, som forsynes med de nødvendige klimaanlæg. Spe-
cialmagasinerne er selvfølgelig langt dyrere i etablering og 
drift end hallerne med standardklima.  De særligt følsomme 
genstande pakkes derfor så tæt som muligt i såkaldte kom-
paktreoler, som kan rulles tæt sammen. Specialmagasinernes 
rumfang kan derved begrænses til kun at udgøre ca. 5 % af 
den samlede magasinvolumen. 
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Energiforbruget til klimastyring af de store haller bliver næppe 
over 1,5 kW-timer per kubikmeter om året.  Der er gjort me-
get ud af at tætne bygningen, så sandsynligvis bliver forbruget 
endnu lavere. I bygninger med fuld konventionel klimastyring 
er energiforbruget ofte mere end 10 gange så højt. Sammenlig-
ner man kvaliteten af klimaet set ud fra et bevaringsmæssigt 
synspunkt, falder vurderingen også klart ud til fordel for de 
nye, kølige magasiner. Det skyldes først og fremmest den lave 
gennemsnitstemperatur, der som sagt får stort set alle ned-
brydningsprocesser til at gå langsommere. I forhold til maga-
siner med fuld konventionel klimastyring kan man regne med 
dobbelt så god bevaring med en tiendedel af energiforbruget. 


