
 

 

Projekt Urdar Seminarier: 
God praxis för bevarande och återanvändning 
av digital arkeologisk dokumentation 
29:e oktober och 19:e november, kl 10-15 
Format: Digitalt  

Projekt Urdar: Forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdata, är ett 
samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att ta fram metoder för att bevara och 
tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation.  

I oktober och november arrangeras två seminariedagar riktade till beställare, 
producenter och användare av arkeologisk information (t.ex. uppdragsarkeologer, 
tjänstemän vid länsstyrelsen och andra myndigheter, forskare). Syftet med 
seminarierna är dels att presentera resultat och erfarenheter från att ha bearbetat 
data i gamla Intrasis-projekt, dels att bjuda in till diskussioner med representanter 
från målgrupperna om hur vi kan göra arkeologisk dokumentation mer 
återanvändbar. 

Seminarierna kommer bestå av presentationer varvade med gruppdiskussioner. 
Exempel på frågor som kan bli aktuella: 

• Vilken typ av dokumentation är viktigast att få tillgång till i ditt arbete?  

• Vad betyder ”vetenskapligt god kvalitet” i relation till digital 
dokumentation? 

• Går det att komma fram till gemensam god praxis för termer och innehåll i 
uppdragsarkeologisk dokumentation? 

• Vilka användningsområden finns för arkeologisk data nationellt och 
internationellt? 

Program på nästa sida 

Anmälningsformulär  
 

  

Åsa Larsson, Riksantikvarieämbetet 

asa.larsson@raa.se  

https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/projekt-urdar/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/seminarier-for-god-praxis-vid-digital-arkeologisk-dokumentation/
mailto:asa.larsson@raa.se


 

 

1. Digital arkeologisk dokumentation: utmaningar och 
möjligheter 
FREDAG 29:E OKTOBER 
10.00-10.15: Välkommen, introduktion 

10.15 – 11.30: Projekt Urdar – forskningsprojekt för att bevara och 
tillgängliggöra arkeologisk undersökningsdata  

11.30– 11.50: Gruppdiskussioner 

11.50 – 13.00: Lunchpaus 

13.05 – 13.50: God praxis för bevarande och tillgängliggörande av data  

13.50– 14.00: Paus 

14.00 – 14.30: Arkeologiska forskningsinfrastrukturer, nationellt och 
internationellt  

14.30 – 14.50: Gruppdiskussioner 

14.50 – 15.00: Avslut 

2. Digital praxis i svensk arkeologi: nutid och framtid 
FREDAG 19:E NOVEMBER 

10.00-10.15: Välkommen, introduktion 

10.15 – 10.50: Arkiven och digitaliseringen  

11.00– 11.20: Fynden och samlingarna (Statens historiska museer) 

11.20 – 11.50: Gruppdiskussioner 

11.50 – 13.00: Lunchpaus 

13.05 – 14.15: Arkeologisk dokumentationsdata i Europa 

14.15 – 14.45: Gruppdiskussioner 

14.45 – 15.00: Avslut 
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