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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 digitalt 

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 förvaltning av rapporter, dokumentation och fynd.  

Insamling gamla uppdrag 
Insamlingsarbetet pågår för fullt och för de leveranser som Oscar Törnqvist hunnit 

bearbeta har vi inlett kvalitetsgranskning och test vid import till Kulturmiljöregistret. En 

stor utmaning är att se till att uppdragen visualiseras på ett begripligt sätt i en kartmiljö 

eftersom uppdragsytor ofta överlappar varandra, inte minst i stadsmiljöer, och 

utredningsområden kan vara väldigt omfattande. Våra utvecklare arbetar med 

användargränssnittet och med integreringen av det nya digitala arkivet för rapporter. 

För att hinna med att ta hand om den data som överlämnas så väntar vi därför med att 

kontakta fler utförare under de närmaste månaderna, fältsäsongen är dessutom den 

tid på året då det är svårast för arkeologiska utförare att undvara sin personal. Vi är 

väldigt glada över den samarbetsvillighet vi mötts av hos samtliga utförare. 

Insamling klar/bearbetat:  

ADIN (Arkeologisk Databas i Norrland), NRP (Nationella Rapportprojektet), AiS 

(Arkeologi i Sverige), RAGU, Riksantikvarieämbetet UV, Arkeologikonsult AB, 

Blekinge Museum, Gävleborgs länsmuseum, Kalmar länsmuseum, Stiftelsen 

Kulturmiljövård, Stiftelsen SAU, Västmanlands länsmuseum, samt kompletterande 

uppdragsinformation från flera länsstyrelser. 

Insamling inledd/pågår/under bearbetning: 

Arkeologicentrum, Bohusläns museum, Dalarnas museum, Göteborgs stadsmuseum, 

Jönköpings länsmuseum, Kulturlandskapet, Kulturmiljö Halland, Norrbottens museum, 

Rio Göteborg, Stockholms länsmuseum, Sörmlands museum, Statens Maritima 

Museer, Sydsvensk Arkeologi, Upplandsmuseet, Värmlands museum, Östergötlands 

länsmuseum. 

Registrering av lämningsinformation 
DAP utvecklar ett nytt verktyg för registrering av bland annat lämningsinformation i 

Kulturmiljöregistret, som ska användas av de arkeologiska utförarna i samband med 

uppdragen: Fornreg. Syftet är att informationen kring lämningar ska vara aktuell och 

av rätt kvalitet och att lämningsnummer alltid ska erhållas i samband med uppdragen. 

Det ingår i uppdragsarkeologin att dokumentera lämningsinformation och därför 

kommer utbildning för att bli Registrerare i Fornreg erbjudas alla yrkesverksamma 

arkeologer. Alla arkeologer behöver inte vara Registrerare, men alla organisationer 

behöver ha minst en Registrerare knuten till sin verksamhet eftersom anmälan via 

blankett inte längre kommer vara ett alternativ. För att implementeringen av detta ska 

vara realistisk så kommer registrerar-utbildningen inte längre vara lärarledd, utan ske 

via en e-utbildning som kan tas närsomhelst via datorn. Fördelen är att den är ständigt 

tillgänglig och att det blir enkelt att repetera olika moment vid behov.  
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Schematisk bild över det nya systemet vid registrering i Kulturmiljöregistret (KMR). 

Den som genomgår utbildningen kommer få ett intyg, men det krävs att vara ansluten 

till en organisation (ex. länsstyrelse, museum, företag eller institution) för att få 

åtkomst till Fornreg. Det är organisationen som går i god för att Registreraren har ett 

giltigt intyg och är betrodd med att dokumentera lämningsinformation inom ett specifikt 

uppdrag. Precis som förut är det länsstyrelsen som beslutar om en organisation får 

genomföra ett arkeologiskt uppdrag, vilka krav som eventuellt ställs på personalens 

kompetens i övrigt och som ansvarar för att godkänna uppdragets leveranser. 

Riksantikvarieämbetets roll är att förvalta och utveckla lämningsregistret, ansvara för 

tillsyn och uppföljning, samt erbjuda stöd och utbildningar. 

Eftersom det saknas möjlighet till dialog och reflekterande bedömning i e-utbildningen 

kommer Riksantikvarieämbetet behöva utarbeta andra satsningar för att möta behovet 

av kompetensutveckling och kvalitetshöjning. Det kan röra sig både om lärarledda 

utbildningar och om återkommande forum/konferenser kring fornlämningar och 

historiska kulturmiljöer. En sådan satsning är SKÅNK – Skogen: Mångfald av Natur- 

och Kulturarv som hålls i Uppsala i oktober i år. Ni har förhoppningsvis inte missat att 

det går att föreslå konferensbidrag fram till den 8:e maj.  

I avsnitt 23 av Riksantikvarieämbetets K-podd intervjuas Rikard Sohlenius och Peter 

Norman som berättar om hur fornminnesinventeringen utvecklats ur både ett historiskt 

och personligt perspektiv. I avsnittet kan ni även höra en del tankar och visioner som 

DAP har för framtiden. 

http://www.raa.se/2017/03/skank-skogen-mangfald-av-natur-och-kulturarv/
http://www.k-blogg.se/2017/03/17/avsnitt-23-bland-gravrosen-och-ostmackor/
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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. 

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
mailto:Rikard.sohlenius@raa.se
mailto:Tord.klafver@raa.se
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