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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.  

Pilottest av Fornreg i Kulturmiljöregistret 
Kulturmiljöregistret ska innehålla information om kulturhistoriska lämningar och 

arkeologiska uppdrag, samt resultat och rapporter från uppdragen. För att registrera 

denna information utvecklas ett verktyg som heter Fornreg. Utvecklingen sker i olika 

steg och under våren har DAP blivit klara med en testbar version för att skapa konton 

för personer och organsationer, samt för registrering av uppdragsinformation och 

rapporter. Efter sommaren inleds ett sex månaders pilottest av dessa delar av 

Fornreg. Piloten genomförs i samarbete mellan DAP och tre länsstyrelser: Värmland, 

Västmanland och Östergötland. 

Under sommaren förbereder vi tillsammans med länsstyrelsens handläggare 

upplägget och genomförandet av piloten. Vi kommer även kontakta de arkeologiska 

utförare som är verksamma i de aktuella länen för mer detaljerad information och 

diskussion kring hur detta påverkar verksamheten. Även om bara vissa län och 

arkeologiska utförare berörs, så är målsättningen att  den information som registreras 

ska vara publikt tillgänglig redan under testperioden. 

Under hösten och vintern fortsätter utvecklingen av de delar som berör registrering av 

lämningsinformation. Vi återkommer längre fram med tidplan för pilottest av dessa 

delar. Parallellt med detta tar vi fram en ny webb-baserad utbildning som ger 

arkeologiska utförare behörighet att bli Registrerare av lämningsinformation i Fornreg.  
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Fyndprocessen 
En del av er har säkert märkt att det har kommit ett antal beslut om fyndfördelning 

under våren. Eftersom en stor grupp medarbetare vid Riksantikvarieämbetet arbetar 

intensivt med att registrera alla inkomna anmälningar till fornminnesregistret så 

innebär det att fler ärenden går till fyndfördelningsbeslut. Extra personal kommer 

arbeta med både anmälningarna och fyndfördelningsbesluten fram till april 2018. 

Vi arbetar även med att ta fram en process för att få in digital fyndinformation i 

Kulturmiljöregistret och som säkerställer permanenta länkar mellan undersökningsfynd 

och museernas samlingar. Syftet med länkarna är att det ska vara lätt att ta reda på 

vilket museum som förvaltar de fynd som framkommit vid en undersökning, liksom att 

det ska vara lätt att hitta kontextuell information för de föremål som finns på 

museerna.  

I samband med detta genomfördes en enkätundersökning hos de museer som har 

svenska arkeologiska fynd, för att få inblick i vilken utsträckning de arkeologiska 

fynden finns registrerade i digitala samlingssystem och vilka system som är i 

användning. Resultat av enkäten presenteras i ett inlägg på K-bloggen för de som är 

intresserade.  

För närvarande följer vi upp de olika önskemål på digital fyndinformation som finns 

hos fyndmottagande museer. Oavsett vilken inriktning och metodik en arkeologisk 

undersökning har så finns vissa gemensamma principer för den grundläggande 

information som museerna behöver för sina samlingssystem. Tydligare direktiv kring 

detta i förväg underlättar för arkeologiska utförare och kan förhoppningsvis minska 

den tid som går åt vid fyndöverlämningen. 

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.  

Frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss:  

 

Åsa Larsson. Insamlingsprojektet, utbildningar, fyndprocessen  

Asa.larsson@raa.se   

Tel 08-5191 8241 

Rikard Sohlenius. Pilottest och 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.k-blogg.se/2017/05/29/hur-kan-museernas-fynd-bli-mer-tillgangliga/
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/
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