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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. 

2018 är runt hörnet, sista året för DAP-programmet. Det råder stor aktivitet för att få 

de sista skruvarna på plats så att hela den nya processen kan börja testas. Det kan 

vara värt att få en överblick över de viktigaste delarna som kommer påverka er – läs 

det nya inlägget om detta på K-bloggen. 

Implementering av Digital Arkeologisk Process 2018 

Ett av de största åtaganden vi har är förberedandet av migreringen av FMIS till det 

nya Kulturmiljöregistret. För att vi ska kunna göra detta och implementera den nya 

processen där ni registrerar lämningsinformation direkt i systemet, istället för som 

idag använda er av blanketter, så krävs att det inte finns en back-log av anmälningar. 

Riksantikvarieämbetet har sedan en tid anställt extra personal för att registrera 

anmälningarna så fort som möjligt. I de län där vi pilottestar Fornreg just nu så är kön 

nere på så gott som noll.  

VIKTIGT! För att vi ska kunna migrera FMIS så behöver vi nu er hjälp med 

att sända in i alla era aktuella lämningsanmälningar så fort som möjligt, 

även om uppdraget inte är helt avslutat. Migrering av FMIS och 

implementering av Fornreg kommer ske stegvis under 2018, län för län. 

Ni kommer att få information om tidsplanen för respektive län efter hand 

som det avgörs, vi kommer att sätta turordningen i dialog med 

länsstyrelserna. Oavsett turordning så vill vi ha in alla anmälningarna nu, 

så att vår extra personal kan få undan hela kön. Vi skickar därför en varm 

förhoppning att ni som är chefer och projektledare tar tillfället i akt under 

vintern och våren att prioritera detta – vi utlovar snabb handläggning som 

tack. Ju mer aktuellt FMIS är vid migrering, desto mindre problem blir 

det när ni övergår till att registrera direkt i Fornreg. 

Om ni har frågor och synpunkter kring detta, hör av er till Rikard Sohlenius 

(kontaktinformation sist i infobrevet). 

http://www.k-blogg.se/2017/11/27/en-ny-digital-arkeologisk-process/
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Utbildning i Fornreg 

Självklart kommer implementeringen av den nya processen åtföljas av olika 

utbildningsinsatser. Precis som inför pilottestet av uppdragsregistrering i Fornreg så 

kommer det anordnas utbildningstillfällen runtom i landet som ni kommer få 

inbjudningar till. Dessa utbildningar kommer vara mer omfattande än de föregående, 

eftersom de även berör lämningsregistrering och andra delar av processen.  

Vi tar fram utbildningsmaterial och det kommer finnas support i form av både 

hjälptexter i systemet och kontaktpersoner på Riksantikvarieämbetet. 

Parallellt med detta producerar vi även en helt webb-baserad utbildning, som ska 

vara ett krav framöver för att få bli registrerare i Fornreg. Alla som vill kan ta 

e-utbildningen, det kommer vara upp till länsstyrelsen och arbetsgivaren att besluta 

vilka arkeologer som får registrera lämningsinformation inom respektive uppdrag.  

Vissa delar av e-utbildningen kommer finnas på plats under 2018, men eftersom det 

är ett nytt system som berör många och som införs på relativt kort tid, så vill vi se till 

att det hålls lärarledda utbildningar inledningsvis. Dessa utbildningstillfällen kommer 

också ge oss en bra inblick i vad vi behöver inkludera i e-utbildningarna. 

 

Antonia Baumert och Rikard Sohlenius, vid inspelning av en video som ska ingå i den 

e-utbildning som tas fram för Fornreg. 
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Insamling av äldre uppdrag 

Vi har nu fått in data även från Blekinge museum, Bohusläns museum, Göteborgs 

stadsmuseum, Jönköpings museum, Norrbottens museum, Rio Kulturlandskapet, 

Stockholms länsmuseum, Upplandsmuseet, Värmlands museum och Östergötlands 

museum – utöver det som kommit in sen tidigare. Flera andra är på gång och har 

gjort delleveranser. Leveranserna kräver en hel del bearbetning dock. Projekt-

informationen och geometriernas beskaffenhet kan variera en hel del, det vara stora 

skillnader mellan uppdrag från tidigt 2000-tal och de som är mer nya. Arbetet med 

att få den inkomna datan att passa ihop med Kulturmiljöregistrets 

informationsmodell tar därför en hel del tid. Vi behöver även komplettera 

bibliografisk metadata för de digitala rapporter som ska laddas upp i e-arkivet 

Forndok. 

Vi har lyckats få in Riksantikvarieämbetet UV:s gamla digitala projekt i en testversion 

av Fornreg och länka ihop dessa med rapporter som migrerats över från Samla till 

Forndok. Inom kort ska vi försöka oss på att ta in dessa i den riktiga versionen. En sak 

som vi kommer behöva vara mycket tydliga med gentemot er användare är att det 

kan finnas en hel del kvalitetsproblem med den uppdragsinformation som benämns 

”Importerad”. Många saknar administrativa uppgifter om vilken typ av undersökning 

det rör sig om och länsstyrelsens diarienummer. Det kan också saknas geometrier 

över undersökningsområden, så att uppdraget enbart representeras av en punkt på 

kartan vars precision i förhållande till den faktiska ytan kan variera. 

Det är också viktigt att komma ihåg att eftersom importerade data enbart 

representerar det vi fått in i digital form från undersökare, och som vi kunnat 

kvalitetssäkra någorlunda, så kommer Kulturmiljöregistret inte ha ett komplett 

register över arkeologiska uppdrag under 2000-talet. Den feedback vi fått från er i 

olika sammanhang är att ni ser ett stort värde i att få tillgång till mer digital 

uppdragsinformation, även om den inte är komplett. Lämningsregistreringarna som 

migreras över från FMIS innehåller dessutom en hel del uppgifter om äldre 

undersökningar. Genom att kombinera denna information kan ert 

informationssökande åtminstone underlättas i framtiden. 
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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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