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

Nr 1, juni 2016 

 

Uppdragsregistret och insamlingen av digitala uppdrag 

och rapporter 

Samordnad och tillgänglig fornminnesinformation 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, bland annat genom dialog med branschorganisationerna 

SUBo och M-ark, på vår hemsida och blogg, samt genom olika workshops och 

möten. Eftersom utvecklingen nu är inne i en intensiv fas på många fronter 

kommer vi framöver att med jämna mellanrum skicka ut information specifikt 

inriktat till dig som är arkeologisk undersökare, om statusen på olika projekt 

inom DAP och tidsplaner för leveranser och implementeringar.  

I DAP-programmet ingår ett flertal olika projekt och utvecklingar, men i de här 

informationsbreven kommer vi främst att fokusera på de delar som påverkar 

uppdragsarkeologin: 

 Uppdragsregistret 

 Insamling av gamla digitala projekt 

 Lämningsregistret 

 E-arkiv för rapporter 

 Digital fältdokumentation 

 Fyndfördelningsprocessen 

 

Mer om DAP 

Inom DAP utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det kommer att 

ingå information om lämningar (nuvarande FMIS), men också uppgifter om 

arkeologiska uppdrag, publikationer och fältdokumentation som uppdragen 

har resulterat i. Det ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för aktörer i 

den arkeologiska processen vid arbetet med planering och kunskapsinsamling 

samt överlämning och förvaltning av rapporter, dokumentation och fynd.  

De som berörs främst av DAP är organisationer och företag som utför 

arkeologiska uppdrag och som både producerar och analyserar informationen 

i fråga.  

 

 

http://www.raa.se/dap
http://www.k-blogg.se/dap/
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Uppdragsregistret 
Ett behov som har tagits upp av många aktörer är att det behöver finnas ett 

nationellt register över vilka arkeologiska uppdrag som ägt rum var i 

landskapet. Vi utvecklar nu ett sådant i samarbete med Länsstyrelsen, 

Uppdragsregistret, som kommer att innehålla grundläggande administrativ 

information: 

 Undersökningsområde (geometri – nedladdningsbar) 

 Undersökningstyp (till exempel arkeologisk utredning och 

förundersökning) 

 Beslutande myndighet (till exempel Länsstyrelsen Dalarna) 

 Diarienummer för beslutet 

 Status (planerat, pågående eller avslutat) 

 Undersökare (namn, organisationsnummer) 

 Lämningar inom undersökningsområdet (länk till objekten) 

 Resultatsinformation: 

o Schakt inom undersökningsområdet (geometrier – 

nedladdningsbara) 

o Rapport (länk till e-arkivet) 

o Fältdokumentation (länk till register med databaser, fyndlistor och 

liknande) 

o Fyndmottagande museum 

 

Hur ska det gå till?  

Huvuddelen av uppgifterna kommer att importeras över direkt från 

Länsstyrelsens eget ärendesystem när de fattar ett beslut om ett uppdrag. 

Under en övergångsperiod kommer det dock krävas att uppgifterna matas in 

manuellt, medan systemet för maskin-till-maskin-kommunikation mellan 

myndigheterna byggs och testas. Vi förbereder så att det mesta kan 

registreras snabbt och automatiskt även om det behöver göras manuellt. För 

undersökare kommer det framförallt bli aktuellt att registrera resultaten från 

undersökningar när dessa är godkända av Länsstyrelsen, precis som idag när 

rapporter laddas upp i PDF-format i Samla.  

Tidsplan 

Uppdragsregistret är under uppbyggnad just nu och pilottester kommer börja 

genomföras senast i början av 2017. Testerna utförs inom några få län som 

kommer väljas ut i dialog med länsstyrelserna. När vi vet vilka län det gäller 

kommer vi i första hand kontakta de utförare som är verksamma där och ge 

dem närmare information. I samband med pilottestet kommer det vara viktigt 

att vi får löpande feedback från användarna, så att vi kan justera och förbättra 

inför den fortsatta implementeringen 2017/2018. 

 

Insamling av gamla digitala projekt 
Förutom att nya uppdrag ska registreras löpande när DAP är implementerat 

(se ovan), så pågår även ett projekt som går ut på att samla in så mycket som 

möjligt av gamla projekt för att importera dem till Kulturmiljöregistret. Detta för 
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att få ett uppdragsregister som redan från början kan vara till stor nytta för 

handläggare och undersökare.  

En inventering av förekomsten av digitala projekt hos undersökarna 

genomfördes 2015 vilket gav mycket positiva resultat. Inventeringen visade att 

undersökarna dels har bevarat sin digitala fältdokumentation, dels att så gott 

som alla var positiva till att göra de gamla projekten allmänt tillgängliga. 

Därefter har vi undersökt vilken data som är realistisk att samla in i termer av 

den arbetsinsats som krävs hos undersökaren respektive 

DAP/Riksantikvarieämbetet. Vårt mål kan tyvärr inte vara att inom våra snäva 

tidsramar skapa ett komplett register över alla uppdrag som ägt rum och alla 

rapporter som producerats. Däremot vill vi 2018 lansera ett register som 

innehåller en stor mängd uppdrag av godtagbar kvalitet, som kan byggas på 

ytterligare i framtiden.  

Eftersom insamlingen kräver direkta kontakter och samverkan med 

undersökarna, vilket är tidskrävande, så har vi delat upp arbetet i tre faser. 

Fas 1 

Vi fokuserade på att gå igenom det stora antalet digitala projekt och rapporter 

från Riksantikvarieämbetets egen uppdragsverksamhet. Dessa drygt 4000 

uppdrag kommer alla att bli tillgängliga i registret. Digital projektinformation i 

olika former har sammanställts i andra sammanhang sedan tidigare och vi har 

jobbat med att få med även detta. Det gäller bland annat Arkeologi i Sverige 

(AiS), Länsstyrelsen Västernorrlands projekt Arkeologiska Databaser i 

Norrland (ADIN) och de Stads-GIS som fanns hos länsstyrelserna. Vi har 

också arbetat med att ta fram digital projektinformation och geometrier 

inrapporterade till FMIS, sammanlagt cirka 3500 stycken. Det återstår en hel 

del arbete med att se till så att informationen i dessa är kvalitetssäkrad och 

kompatibel med Uppdragsregistret, samt att ta bort dubbletter. Det här 

kvalitetsarbetet kommer att fortgå löpande under 2017 och 2018. 

Fas 2 

Arbetet med insamlingen av avslutade digitala uppdrag, som finns hos övriga 

arkeologiska undersökare, inleddes våren 2016 och under året kommer vi att i 

första hand fokusera på undersökare som är verksamma inom de län som 

berörs av Ostlänken-projektet. Utöver det kommer vi kontakta ett urval 

undersökare från de södra och västra delarna av Sverige. Vi försöker hinna 

med så många som möjligt. 

Fas 3 

Under 2017 kontaktar vi resterande undersökare. Vi kommer inte gå i 

geografisk ordning, utan kontaktar först de som haft uppdragsarkeologisk 

verksamhet längst och som har meddelat att de har många digitala projekt. 

Vår ambition är att under 2018 ha nått alla undersökare, stora som små. Vi 

kommer att justera tidsplanen löpande utifrån vilka som har tid att hjälpa till 

med överlämningen. 

Hur ska det gå till? 

Marcus Smith eller Oscar Törnqvist, som är ansvariga för insamlingsprojektet, 
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kontaktar undersökaren och kommer överens om en tid för ett möte i person 

eller över telefon. Då diskuteras vad ni kan överlämna och vilka övriga 

uppgifter vi behöver för att kunna importera det till Uppdragsregistret. Det vi 

vill få tillgång till är digitala rapporter och eventuella databaser över 

undersökta ytor, anläggningar och fynd som kan kopplas till projekten. I de fall 

där projektregister saknas kommer vi inom DAP att kunna ta fram 

administrativa uppgifter ur de digitala rapporterna 

För det övriga arbetet som krävs gör vi en gemensam uppskattning på antal 

timmar som ni kan behöva lägga ned själva. Vi betalar ut en timersättning för 

detta, som är likadan för alla. 

 

Mer information 

Vi försöker hitta bra vägar för att nå ut med kontinuerlig information om DAP. 

Har du önskemål eller idéer kring hur vi kan nå dig med information? Hör 

gärna av dig med synpunkter och förslag! 

Vi har skrivit ihop svar på några vanliga frågor om den digitala arkeologiska 

processen. Har du ytterligare frågor? Då är du varmt välkommen att 

kontakta oss. 

 

Vi rekommenderar också att du prenumererar på Riksantikvarieämbetets 

nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i månaden. Även där kommer det finnas 

information om vad som händer inom DAP. 

Läs mer om DAP på Riksantikvarieämbetets hemsida. 

På Riksantikvarieämbetets K-blogg skriver vi med jämna mellanrum om hur 

arbetet med DAP går till.   

 

Kontakt 

Åsa Larsson, verksamhetsutvecklare   

Asa.larsson@raa.se   

Tel 08-5191 8241 

Marcus Smith, verksamhetsutvecklare   

Marcus.smith@raa.se   

Tel 08-5191 8226 

Tord Klafver, programledare DAP   

Tord.klafver@raa.se   

Tel 08-5191 8024 

 

Åsa Sundin, kommunikatör    

Asa.sundin@aa.se   

Tel 08-5191 8038 

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