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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.  

E-arkiv 

Kulturmiljöregistret som skapas syftar till att ge en mer sammanhållen bild över 

lämningar, uppdrag och resultat. Det handlar inte bara om att lagra information utan 

än mer om att tillgängliggöra den på ett användbart och begripligt sätt. Det är därför 

viktigt att ta fram lösningar utifrån användarnas behov.  

Dagens Samla där de arkeologiska rapporterna laddas upp kommer ersättas av ett 

nytt E-arkiv som ska kunna fånga upp ett bredare spektrum av det som levereras och 

publiceras inom ett uppdrag. I de fall då en publikation inte kan laddas upp till 

E-arkivet på grund av upphovsrättsliga skäl, till exempel vissa vetenskapliga och 

populärvetenskapliga skrifter, så måste det ändå framgå att den finns och var den är 

publicerad. Sökfunktioner ska förbättras så att det ska bli enklare att hitta relevanta 

rapporter och publikationer utifrån olika kriterier (undersökningstyp, län, fornlämning, 

undersökare osv).  

Samtliga arkeologiska rapporter som redan idag finns i Samla kommer migreras över 

till det nya E-arkivet. De många digitala rapporter som vi fått in från undersökare i 

samband med insamlingsprojektet kommer också laddas upp där. Tack vare den goda 

uppslutningen och det förarbete undersökarna gjort så kommer vi få ett ganska 

komplett digitalt rapportarkiv för större delen av 2000-talet. Det kommer även 

innehålla en hel del rapporter äldre än så, tack vare att flera museer sedan tidigare 

genomfört digitaliseringsprojekt inom sin verksamhet.  

I de allra flesta fall kommer vi kunna länka rapporterna till en punkt på kartan i 

Uppdragsregistret, så att publikationer både kan hittas genom att söka utifrån ett 

område i landskapet och genom att söka direkt i E-arkivet.  

Vad händer med gamla länkar?  

Både Samla och FMIS har länkar till objekt (rapporter, lämningar) som många externa 

webbsidor använder sig av idag. Dessa kommer inte bli obrukbara i samband med att 

vi genomför migreringen av objekten till nya E-arkivet och Lämningsregistret. 

Riksantikvarieämbetet ombesörjer att de gamla länkadresserna automatiskt riktas om 

till de nya. 

Lämningsregistret 
DAP medför att registrering i lämningsregistret framöver i första hand ska ske direkt av 

de arkeologiska utförarna, istället för som idag av handläggare vid 

Riksantikvarieämbetet. I samband med implementeringen av den nya processen så 

får det inte finnas kvar obehandlade ärenden kring lämningarna. Riksantikvarie-

ämbetet har därför under våren 2016 inlett ett projekt vid enheten för kulturmiljö-
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information för att registrera alla inkomna ärenden och har anställt en hel del extra 

personal för detta. Projektets delmål att registrera 2200 ärenden till oktober nåddes 

med god marginal och det kommer fortsätta under hela 2017.  

En konsekvens av detta är att det även blir en stor mängd ärenden för fyndfördelning 

som ska beslutas. I projektet ingår även att handlägga dessa och under hösten har 

drygt 300 fyndärenden beslutats. Fram till våren 2018 räknar vi med att ca 6700 

ärenden till FMIS samt ca 2200 fyndfördelningsärenden kommer handläggas. Berörda 

museer har fått information om satsningen. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

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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