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Information om DAP - Digital Arkeologisk Process 
Informationsbrev till dig som är arkeologisk undersökare 

Inom DAP utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det kommer att ingå 

register över lämningar, uppgifter om var arkeologiska uppdrag skett samt e-arkiv 

över deras resultat (rapporter, data, fynd m.m.). Det ska bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för alla aktörer i den arkeologiska processen vid planering och 

kunskapsinsamling, samt vid överlämning och förvaltning av rapporter, dokumentation 

och fynd.  

Möte med referensgruppen 
I början av februari hade vi ett nytt möte med den referensgrupp som utsetts av de 

arkeologiska utförarnas branschorganisationer. Mötet inleddes med att vi gick igenom 

ett antal farhågor som referenspersonerna formulerat kring både det nya arbetssättet 

som DAP kommer medföra och hur själva implementeringen ska gå till. Vi gjorde en 

gemensam risk- och konsekvensbedömning av dem: Hur sannolikt det är att de 

inträffar och hur pass allvarlig konsekvensen blir. Utifrån detta ska vi arbeta vidare 

med åtgärder och insatser för att motverka det i så stor mån som möjligt.  

 
Foto från senaste mötet med representanter ur referensgruppen, i vilken ingår Anette Färjare (Eldrun 

arkeologi & landskap), Christina Lindgren (Stiftelsen Kulturmiljövård), Jans Heinerud (Västerbottens 

museum), Fredrik Gunnarsson (Kalmar länsmuseum), Nicholas Nilsson (Kalmar länsmuseum), Niklas 

Stenbäck (Stiftelsen SAU), Peter Carelli (Arkeologerna Historiska Museet) och Petra Rudd (Rio Göteborg 

Natur- och Kulturkooperativ). På bilden syns även Berit Stagg, kravställare för DAP och Brita Solvin som 

utvecklar användargränssnittet. Foto: Åsa Larsson, Riksantikvarieämbetet 

Referensgruppen fick en visning av hur registrering av arkeologiska uppdrag kommer 

gå till i Kulturmiljöregistret. Registreringen av nya uppdrag kommer genomföras av 

länsstyrelsen i de fall de står som beställare. Det finns förutsättningar att även ta in 

kulturmiljöutredningar beställda av andra myndigheter eller organisationer. 

Länsstyrelsen har ett eget projekt för utveckling av sitt ärendesystem och DAP 

samarbetar för att se till att det ska gå att skicka uppdragsinformationen direkt system 

till system. Under en övergångsperiod kommer det dock krävas att uppdragen 

registreras för hand i Kulturmiljöregistret. Processen är snabb och enkel, med 
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förhandsval av uppdragstyp och utförare från rull-listor och automatiskt infångande av 

geografisk platsinformation. När ett uppdrag är registrerat så är geometrin över 

underökningsområdet tillgängligt för nedladdning. 

Kulturmiljöregistret  
Kulturmiljöregistret ska innehålla olika sorters objekt. Dessa kommer vara inbördes 

sammanlänkade, till exempel om de berör en viss fornlämning eller omfattades av 

samma arkeologiska uppdrag. På så sätt kan både professionella och andra 

användare söka fram information utifrån skilda frågeställningar och behov.  

 

Pilottest av uppdragsdelen i Kulturmiljöregistret 

Uppdragsregistreringen i Kulturmiljöregistret börjar nu bli klar att användas, liksom den 

nya e-lagringen av rapporter och publikationer. Medan utvecklarna arbetar vidare med 

lämningsregistrets integrering kommer vi därför till sommaren att genomföra ett 

pilottest av uppdragsdelen. Testet kommer ske i tre län inledningsvis, utvalda i 

samverkan med länsstyrelsen. Officiellt besked om vilka länen är kommer under våren 

och vi kommer då att informera de arkeologiska utförare som berörs om vad det 

innebär för dem rent praktiskt. Uppdragsinformationen som registreras i samband med 

testet kommer naturligtvis vara synlig och åtkomlig för alla, inte bara de som deltar. 
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Gamla och nya arbetsuppgifter för arkeologerna 

De arkeologiska utförarna kommer inte få några nämnvärda nya arbetsuppgifter i 

samband med införandet av uppdragsregistreringen: De ska fortsätta meddela 

länsstyrelsen start i fält, vilket innebär att uppdragsstatus sätts om från planerat till 

pågående. Det nya består i att arkeologerna kan ladda upp även geometrier över 

”grävda ytor” för ett uppdrag, det vill säga schakt och provgropar. Syftet är att nya 

utförare ska slippa omdigitalisera detta vid efterkommande undersökningar.  

Precis som förut så kommer de arkeologiska utförarna behöva ladda upp digitala 

versioner av rapporterna, men till skillnad från dagens Samla så kommer uppladdning 

och lagring av dessa vara integrerat med Kulturmiljöregistret och filerna kopplas även 

till uppdragen. Det betyder att mycket av den administrativa informationen redan finns 

i systemet vid uppladdningen och behöver inte nyregistreras (t.ex. diarienummer, 

utförande organisation, uppdragstyp, geografiskt läge). När även lämningsregistret 

importerats in i Kulturmiljöregistret kommer metadata för dessa också att vara 

tillgängliga (fornlämningsnummer, lämningstyp).  

Även om vissa enskilda, nya arbetsuppgifter kan tillkomma i den nya processen så 

kommer andra kunna minskas ned och effektiviseras betydligt. Genom den ökade 

digitala tillgängligheten av  informationen som är samlad på en plats finns en påtaglig 

vinst för alla som behöver söka fram och använda sig av informationen i sitt arbete. 

Samordnad och tillgänglig fornminnesinformation med rätt kvalitet är nödvändig för att 

samhället ska kunna utvecklas. Därför driver Riksantikvarieämbetet ett femårigt 

program - Digital Arkeologisk Process (DAP) - fram till och med 2018. Under vårt 

arbete med DAP arbetar vi på flera fronter med att informera kring det som utvecklas. 

Med jämna mellanrum skickar vi ut information specifikt inriktad till dig som är 

arkeologisk undersökare. Om du missat våra tidigare informationsbrev finns de på vår 

hemsida. 

Mer information 

Läs mer om DAP på vår  hemsida, där finns bland annat våra rapporter samt svar på  

vanliga frågor. På K-blogg finns alla inlägg om DAP samlat på en egen sida.  

Vi rekommenderar att du prenumererar på  Riksantikvarieämbetets officiella  

Nyhetsbrev som ofta har ytterligare information om vad som händer inom DAP. 

Fler frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss:  

 

Åsa Larsson. Insamlingsprojektet, utbildningar, fyndprocessen  

Asa.larsson@raa.se   

Tel 08-5191 8241 

Rikard Sohlenius. Implementering, fornminnesinformation, länsstyrelsesamverkan 

Rikard.sohlenius@raa.se 

Tel 08-5191 8598 

Tord Klafver. Programledare DAP   

Tord.klafver@raa.se   

Tel 08-5191 8024 

Maria Jansson. Kommunikatör  

Maria.jansson@raa.se 

Tel 08-5191 8042 

 

http://www.raa.se/dap
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/vanliga-fragor-om-dap/
http://www.k-blogg.se/dap/
http://www.raa.se/aktuellt/nyhetsbrev/
mailto:Asa.larsson@raa.se
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mailto:Tord.klafver@raa.se
mailto:Maria.jansson@raa.se

