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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 

Under hösten införs den nya digitala processen för att leverera fornminnesinformation 

till Riksantikvarieämbetet i samband med arkeologiska utredningar och 

undersökningar. Processen kommer att vara obligatorisk för samtliga organisationer 

som tar uppdrag från länsstyrelsen, även de som finansieras av kulturmilljövårds-

anslaget (t.ex. inventeringar). Under hösten kommer därför organisationerna behöva 

sända medarbetare på utbildning i registrering i Fornreg.  

Införande tidplan 

1. Vecka 36-37: Stockholm, Värmland, Västmanland, Östergötland  

2. Vecka 40-41: Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro 

3. Vecka 44-45: Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, 

Västra Götaland 

4. Vecka 48-49: Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, 

Västernorrland 

Under dessa veckor kommer Riksantikvarieämbetet att arrangera ett antal 

2-dagarsutbildningar för projektledare vid de arkeologiska organisationerna. Mer 

information om exakta datum kommer. 

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen arrangerar tillsammans i maj ett antal 

informationsmöten runtom i landet för att ge representanter från utförare och 

länsstyrelsen en möjlighet att se Fornreg i förväg samt ställa frågor om och 

komma med synpunkter på införandet. Vi uppmuntrar därför varmt att ni skickar 

minst en representant till ett av dessa möten: 

 Umeå: torsdag 17 maj 11.30 – 16.00 (Senast anmälan 3 maj) 

 Göteborg: tisdag 22 maj 11.30 – 16.00 (Senast anmälan 8 maj) 

 Malmö: onsdag 23 maj 9.00 – 13.30 (Senast anmälan 9 maj) 

 Linköping: onsdag 30 maj 11.30 – 16.00 (Senast anmälan 16 maj) 

 Stockholm: torsdag 31 maj 9.00 – 13.30 (Senast anmälan 17 maj) 

För anmälan e-posta dap@raa.se  

Om ni har frågor kontakta Sandra Stenback,  telefon: 08- 5191 80 09 

Läs mer om införandet på Riksantikvarieämbetets webb.  
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Insamlingen av historisk data 

Vi har under hösten och vintern fått leveranser från än fler utförare: Bohusläns 

museum, Jönköpings länsmuseum, Kulturmiljö Halland, Norrbottens museum, 

Rio Kulturlandskapet, Sydsvensk Arkeologi, Värmlands museum, Stockholms 

länsmuseum och Östergötlands länsmuseum. Vi går vidare under 2018 och kontaktar 

de utförare som återstår, en del av dem är redan igång med att sammanställa 

rapporter och uppdragsinformation.  

Fortsättningsvis inom insamlingsprojektet så kommer vi att koncentrera oss på att få in 

data rörande de uppdrag som är avrapporterade till Samla. Den främsta anledningen 

är att om vi migrerar över innehållet i Samla till det nya e-arkivet Forndok, utan att det 

finns undersökningsområden eller någon koordinat att knyta dessa till, så kommer 

uppdraget inte att bli synligt i kartan i Kulturmiljöregistret. Det går självklart att söka 

fram rapporten i Forndok, men det kommer inte gå att hitta uppdraget eller rapporten 

via en sökning i själva kartmiljön. Eftersom vi dessutom kan få fram nästan alla 

administrativa uppgifter om uppdragen via Samla så behöver utförarna enbart 

komplettera dessa med geometrier eller koordinater i den mån de finns. Det förenklar 

och snabbar på insamlandet betydligt. 

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. 

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 arbetet 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 
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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
mailto:Annika.ragnarsson@raa.se

