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Information om DAP - Digital Arkeologisk Process 
Informationsbrev till dig som är arkeologisk undersökare 

Inom DAP-programmet 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, fältdata, 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. 

Införandet av Digital Arkeologisk Process 2018 

Den 15:e februari hade vi ett heldagsmöte med vår referensgrupp för arkeologiska 

utförare, vars representanter i huvudsak har utsetts av branschorganisationerna 

SUBo och M-Ark. Vi kunde nu presentera en översikt över hela den digitala processen 

involverande registreringsverktyget Fornreg och e-arkivet Forndok. Störst fokus låg 

på de delar av Fornreg som berör lämningsregistrering och –redigering. Fornreg 

kommer helt ersätta dagens system där det finns två olika processer för 

granskare/registrerare respektive övriga arkeologer. I och med införandet ska alla 

registreringar och ändringsanmälningar ske via Fornreg. Det finns flera fördelar med 

det, inte minst att arkeologerna kommer få lämningsnummer tilldelat direkt i fält. 

 

Deltagare på mötet: Jans Heinerud (Västerbottens museum), Anette Färjare (Eldrun), Malin 

Blomqvist (RAÄ), Christina Lindgren (Stiftelsen Kulturmiljövård), Rikard Sohlenius (RAÄ), Berit 

Stagg (RAÄ), Tord Klafver (RAÄ), Malin Öhman (RAÄ), Peter Carelli (Arkeologerna SHMM), 

Nicholas Nilsson (Museiarkeologi Sydost), Petra Aldén Rudd (Rio Göteborg), Ola Kadefors 

(Hallands Kulturmiljö), Johan Anund (Arkeologerna SHMM), Annica Ramström 

(Arkeologgruppen AB),  Niklas Stenbäck (Stiftelsen SAU), Åsa Larsson (RAÄ). 

Foto: Åsa Larsson CC-BY 
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Fornreg är utvecklat så att de val som görs påverkar vilka alternativ som dyker upp: 

Användaren kommer att ledas aktivt i processen, både för att underlätta och för att 

säkerställa kvaliteten. Det finns även integrerade hjälptexter i användargränssnittet – 

t.ex. definitionen av den valda lämningstypen, instruktioner av hur beskrivningen ska 

utformas och vilken antikvarisk bedömning som rekommenderas. 

Vi har lagt ut den powerpoint-presentation som användes vid mötet på webben, 

samt även en skiss på hur lämningsregistreringen kommer se ut och ett förenklat 

flödesschema för uppdragsstatus i Kulturmiljöregistret.  

Roller i Fornreg 

Organisationer (offentlig, privat, forskning) som utför arkeologisk verksamhet 

kommer kunna skapa ett organisationskonto i Fornreg. Individer å sin sida skapar ett 

individuellt konto i Fornreg. Dessa konton ger inte automatiskt åtkomst att registrera 

ny information i Kulturmiljöregistret, för det krävs att organisationen tilldelas 

uppdrag av länsstyrelsen och att organisationen i sin tur tilldelar individer en eller 

flera roller inom sin verksamhet. För arkeologiska utförare så är följande tre roller 

aktuella: 

 Behörighetsadministratör (BA): Administrerar organisationskontot och 

tilldelar behörighetsroller inom organisationen. Riksantikvarieämbetet 

kommer sätta upp kriterier och krav för rollerna, men det faller under 

arbetsgivaransvaret att ha koll på att personalen har rätt kompetens och 

utbildning för att inneha en viss roll. Om en organisation missbrukar 

systemet så kan Riksantikvarieämbetet stänga av organisationskontot.  

 Uppdragsregistrerare (UR): Kan registrera administrativa uppgifter för 

uppdraget, t.ex. ladda upp geometrier över grävda ytor och ladda upp 

rapporter och annan dokumentation i arkivet Forndok.  

 Lämningsregistrerare (LR): Kan registrera nya lämningar och redigera redan 

kända lämningar. Observera att den här rollen inte är identisk med de 

externa Registrerare som tidigare utbildats av Riksantikvarieämbetet, där det 

funnits krav på att de först ska ha granskarkompetens. Målsättningen är att 

alla arkeologer som ansvarar för att leverera lämningsinformation till 

Riksantikvarieämbetet ska kunna ha möjlighet att utbilda sig till 

lämningsregistrerare i Fornreg.  

OBS! En individ kan ha flera roller samtidigt (t.ex. BA+UR, eller UR+LR). En individ kan 

även ha roller i flera olika organisationer. Innehavaren av en Enskild Firma kan vara 

BA+UR+LR för sin egen organisation, men dessutom LR för en eller flera andra 

organisationer i egenskap av underkonsult.  

Det är alltså inte Riksantikvarieämbetet som tilldelar individer behörighet inom en 

organisation eller för uppdrag: Länsstyrelsen beslutar, i vanlig ordning, vilken 

organisation som ska utföra ett arkeologiskt uppdrag och organisationen avgör vem 

som får göra vad i relation till de uppdragen – dels genom att tilldela 

behörighetsroller och dels genom den interna arbetsordningen. 

https://www.raa.se/app/uploads/2018/02/Referensgruppsm%C3%B6te-ark-utf%C3%B6rare-feb-2018.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2018/02/Registrera-l%C3%A4mning-expanderad.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2018/02/Statusdiagram-DAP.pdf
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Riksantikvarieämbetets roll är att förvalta registret och de verktyg som behövs för att 

registrera och komma åt information, samt att ställa upp regelverk för innehållets 

utformning (standarder, begrepp, format). Myndigheten ska också följa upp och 

stödja registreringen, bland annat genom utbildningar. 

Riksantikvarieämbetet kommer att anordna flera utbildningstillfällen runtom i landet 

för de olika behörighetsrollerna, med start hösten 2018. En del av utbildningarna 

kommer kunna tas på distans, via e-kurser och webbsändningar, medan andra kräver 

närvaro vid lärarledda utbildningar. DAP-programmet är i samråd med de 

arkeologiska utförarna och länsstyrelserna för att ta fram ett upplägg under 

införandeperioden som inte orsakar alltför stora problem för verksamheterna.  

VIKTIGT! För att vi ska kunna migrera FMIS till Kulturmiljöregistret så behöver vi 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 kommer ske länsvis 

under 2018. Ni kommer att få information om tidsplanen för respektive län efter 

hand som det avgörs, turordningen sätts i dialog med länsstyrelserna. Oavsett så vill 

vi ha in alla anmälningarna nu, så att vår extra personal kan minimera kön. Vi skickar 

därför en varm förhoppning att ni 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 via 

Fornreg. 

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. DAP-

programmet arbetar på flera fronter samtidigt och vi informerar löpande om det som 

utvecklas. Med jämna mellanrum skickar vi ut information specifikt riktad till dig som är 

arkeologisk undersökare. Om du missat våra tidigare informationsbrev finns de på 

Riksantikvarieämbetets webb. 

Mer information 

Läs mer om DAP-programmet på webben, 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:  

 

Tord Klafver. Programledare DAP   

Tord.klafver@raa.se   

Tel 08-5191 8024 

Rikard Sohlenius. Införandeprocessen, fornminnesinformation, länsstyrelsesamverkan 

Rikard.sohlenius@raa.se 

Tel 08-5191 8598 

Åsa Larsson. Insamlingsprojektet, e-utbildningar, fyndprocessen  

Asa.larsson@raa.se   

Tel 08-5191 8241 

Annika Ragnarsson. Kommunikatör  

Annika.ragnarsson@raa.se 

Tel 08-5191 8582 

https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/om-dap/
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/
mailto:Tord.klafver@raa.se
mailto:Rikard.sohlenius@raa.se
mailto:Asa.larsson@raa.se
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