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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.  

Denna gång redovisar vi främst insamlingen av digital uppdragsinformation och 

planeringen inför implementeringen av DAP. 

Insamlingsprojektet 

Under hösten har insamlingen av äldre digitala projekt hos arkeologiska utförare 

fortsatt genom samtal och möten. Vi har för närvarande fått in cirka 29 000 rapporter i 

digitalt format, samt uppemot 37.000 punkter i landskapet som motsvarar ett ingrepp i 

en fornlämning eller ett arkeologiskt uppdrag. Det finns dock en viss mått av 

överlappande information i denna mängd, eftersom vi till exempel kan ha fått in data 

från ett uppdrag via både utföraren och FMIS. Vi har även fått in ett antal 

stadsarkeologiska register (stads-GIS) som behöver stämmas av mot de övriga 

databaserna. 

DAP jobbar nu bland annat med att kvalitetssäkra data och med att rensa bort 

dubbletterna. För äldre projekt kan viktig metadata rörande teknisk och administrativ 

information (t.ex. uppdragstyp, utförare, diarienummer, koordinatsystem osv) saknas 

eller behöva korrigeras. Vi kommer acceptera att de äldre importerade uppdragen har 

begränsad kvalitet i många fall, det viktigaste är att det finns en punkt i landskapet 

som kan knytas till en digital rapport och vice versa. Utifrån våra dialoger med både 

länsstyrelsen och de arkeologiska utförarna har vi förstått att behovet av denna 

information är mycket stort. Under vintern och våren jobbar våra utvecklare vidare 

med uppgiften att importera in data i Uppdragsregistret och i E-arkivet, så att så 

mycket som möjligt blir tillgängligt när dessa lanseras under 2017.  

RAÄ UV, Arkeologikonsult, Sörmlands museum, Länsmuseet Gävleborg, Sjöhistoriska 

museet och länsmuseet Västernorrland har hittills överlämnat databaser och 

uppdragsinformation till DAP. För närvarande pågår överlämning från Stiftelsen SAU, 

Stiftelsen Kulturmiljövård, Stockholms länsmuseum, Kalmar länsmuseum och 

Jönköpings länsmuseum. Vi har även inlett samtal med Göteborgs stadsmuseum, Rio 

Göteborg Natur- och Kulturkooperativ, Kulturlandskapet, Norrbottens museum och 

Östergötlands länsmuseum. Vi ser fram emot att få fortsätta insamlingsarbetet under 

2017 med alla övriga arkeologiska organisationer.  

Implementering av DAP 

Under 2017 kommer delar av DAP att börja testas och implementeras. I första hand 

gäller det Uppdragsregistret och E-arkivet, samt efterhand även det nya 

Lämningsregistret som kommer möjliggöra direkt registrering av arkeologerna i 

samband med uppdrag. Detta kommer medföra en del nya arbetsrutiner i samband 
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med kulturmiljöuppdrag för framförallt länsstyrelsen och utförarna, och därmed en 

period av omställning och utbildningar.  

På grund av detta har DAP satt samman referensgrupper som ska hjälpa oss med 

risk- och konsekvensanalyser, samt ges möjlighet att väga in med synpunkter kring 

hur implementeringen genomförs rent praktiskt. Den 14:e november träffade DAP 

referensgruppen för de arkeologiska utförarna, med representanter utsedda av bland 

annat branschorganisationerna SUBo och M-ark. I gruppen ingår chefer och 

arkeologer från museer och privata utförare, såväl stora organisationer som 

enmansföretag och från olika regioner i landet. Under en hel dags samtal och 

workshop fick vi in viktiga synpunkter kring tidsplan, behov och risker. Underlaget från 

mötet håller på att sammanställas. Nästa möte kommer ske den 9:e februari. 

DAP är i samtal med länsstyrelserna kring att införa och testa de nya registren i vissa 

utvalda län under 2017.  

En registreringsklient för det nya lämningsregistret är under utveckling, det ska 

användas av samtliga utförare som tar arekologiska uppdrag när DAP väl är lanserat. 

Vi kommer ta hjälp av representanter för de arkeologiska utförarna att testa verktyget 

under utvecklingens gång för att säkerställa att det är pedagogiskt och smidigt att 

använda. Testpersoner kommer även behövas för de webb-utbildningar i lämnings-

dokumentation som ska tas fram i samband med detta. Vi återkommer med mer 

information kring detta längre fram. 

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. 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/
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