


Digital arkeologisk process

DAP



Innehåll

PROBLEMBILD

PROGRAMMET / UPPDRAGET / VISIONEN

VAD SOM GÖRS
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• Processen är ineffektiv

• Analog informationsöverföring

• Mycket dubbelt…

• Digitalt men med analoga principer

• Tar lång tid för information att bli tillgänglig

• Informationen bara kan användas av experter

• Det är svårt att hitta och återanvända informationen 

• Kvaliteten på fornminnesinformationen är otydlig och varierande

• Syftet är oklart, vem är målgrupp?

• Ansvarsfrågan kring förvaltning av fornminnesinformation är otydlig
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Varför inte när…



• 5-årigt program

• Helhetsgrepp på process och informationshantering

• Beställare: riksantikvarien

• Fokus på samhällsbyggnadsprocessens aktörer 

• Programmet styr mot vision 

• Leverera resultat löpande med utgångspunkt från visionen

• Genomföra det vi många gånger tänkt
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Kraftsamling i ett program



"I en digital arkeologisk process skapas samordnad

fornminnesinformation som ger nytta i hela 

samhällsbyggnadsprocessen.” Vision för DAP

• Sömlös överföring av information

• Informationen görs tillgänglig snabbt, effektivt, standardiserat och 

digitalt

• Processen präglas av ett öppet och kollaborativt arbetssätt

• Fornminnesinformation håller tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose 

samhällsbyggnadsprocessens behov

• Informationens kvalitet är känd och redovisad

• Den arkeologiska processen gynnar utveckling av företag och alla 

företag behandlas konkurrensneutralt av myndigheterna

• Det förbättrade informationsflödet gynnar forskning och allmänhet



Både och

• Bra för både forskning och samhällsbyggande

• Vi driver teknik, ekonomi och juridik

• Nationella, regionala och lokala krafter



Vi har en plan



Dags att göra…

Nytt nationellt register för fornlämningar där: 

– Registrering sker vid källan

– Informationsstrukturer är behovsanpassade och förenklade

– Kvaliteten är redovisad

– Hantering av ID förenklad

Nationellt register för arkeologiska uppdrag/undersökningar

En lagringsplats för digitala undersökningsresultat (rapporter och fältdata)

Tjänst som ger samlad tillgång till beslut enligt kulturmiljölagen (KML)

Resurserna ska kunna länkas samman

Karttjänst med arkeologisk information med relevanta kartskikt (fjärranalys)
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mer att göra…

Modell för behörighetshantering i nationella register (certifiering)

Lösa ansvarsfrågan för fornminnesinformation

Ensade KML-processer hos länsstyrelserna.

Kvalitetshöja och kvalitetsklassa befintlig fornminnesinformation

Hantera lägre ”kvalitetsklasser” (tips, andra datakällor)?
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Tack!

www.raa.se/dap


