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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. 

Kulturmiljöregistret kommer bland annat att innehålla registreringsverktyget Fornreg, 

och en tjänst där man söker arkeologiskt dokumentationsmaterial – Forndok. 

Pilottest av Fornreg i nya Kulturmiljöregistret 

 

Den 2:a oktober inleds ett pilottest av Fornreg, det nya registreringsverktyget för 

Kulturmiljöregistret, i Värmland, Västmanland och Östergötlands län. Inför detta har 

vi haft utbildningstillfällen i Västerås och Linköping och det återstår två tillfällen i 

Karlstad och Stockholm för de handläggare och arkeologiska organisationer som 

deltar i piloten. I detta skede testas registrering av uppdragsinformation: typ av 

uppdrag, länsstyrelse och diarienummer, arkeologisk utförare, status på uppdraget 

(planerat, påbörjat, avslutat), samt uppladdning av geometrier över 

undersökningsområde och grävda ytor.  

Även den nya tjänsten för digitala arkivdokument testas: Forndok. I den ska 

rapporter och andra typer av dokumentation och publikationer kunna laddas upp och 

kopplas till uppdrag och lämningar. Under piloten kommer enbart basrapporterna 
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laddas upp, medan vi skruvar på hur de övriga objekten ska benämnas, vilka format vi 

kan ta emot och vilken metadata som ska kopplas till dem. Publikationer och 

dokumentation från arkeologiska uppdrag ska levereras till Forndok istället för Samla, 

eftersom den tjänsten i högre utsträckning kan garantera att det som sparas här är 

kompatibelt över lång tid. Den har även en bättre lämpad sökfunktion. Integrationen 

av Forndok med Fornreg medför mindre dubbelarbete för arkeologerna när 

rapporten ska levereras: information om geografisk position, diarienummer, 

uppdragstyp och så vidare flyttas med automatiskt och behöver inte fyllas i igen.  

Arkeologiska rapporter som idag finns i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla 

ska migreras över till Forndok och i så stor mån som möjligt länkas ihop med den 

digitala uppdragsinformation som vi fått in från de arkeologiska utförarna.  

Det som inte testas i denna omgång är registrering av lämningar i Fornreg. För de 

arkeologiska utförare som deltar i piloten så kommer ändringsanmälningarna därför 

ske på samma sätt som i nuläget, via webblanketten. Piloten för 

lämningsregistreringen planeras till våren. Inför detta planeras även mer omfattande 

utbildningsinsatser och framtagande av e-utbildningar. 

 

Syftet med piloten är att testa det vi utvecklat hittills ute i verksamheten och få 

synpunkter och kommentarer från de faktiska användarna. Utvecklingsarbetet pågår 

parallellt med detta, så en del ändringar i utseende och funktioner kommer 

säkerligen ske innan DAP implementeras på bred front. Den slutgiltiga versionen 

kommer till exempel innehålla fler uppdragstyper än de som finns för närvarande 

under själva testet och Forndok kommer kunna ta emot fler typer av publikationer 

och dokumentationsmaterial.  

Vi är mycket glada över den beredvillighet och det engagemang vi mötts av från både 

länsstyrelsen och de arkeologiska organisationer som deltar. Fortsättning följer.  
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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.  

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.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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