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Digital arkeologisk process
 

Riksantikvarieämbetet driver Digital arkeologisk process, DAP, i form av 
ett femårigt program. Programmets syfte är att utveckla den arkeologiska 
processen tillsammans med andra samhällsaktörer. DAP pågår till och 
med 2018 och samordnar en mängd olika projekt för att programmets 
övergripande mål ska nås. 

Ovan: Arkeologer på inventeringsuppdrag. Foto: Rikard Sohlenius, RAä. CC bY. 

Omslag: kvarteret eddan i Linköping. Foto: karin Lindeblad, SHmm Arkeologiska uppdragsverksamheten. CC bY.
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varför behövs programmet DAP?
 

i dag är det svårt att hitta och använda aktuell och samordnad forn
minnesinformation. Den information som finns är inte anpassad för 
dem som behöver använda den. Det beror bland annat på att: 

 informationen skapas och lagras 
på olika sätt och på skilda platser. 
 Relevant information som till 
exempel undersökningsdata 
och beslut finns inte sökbart och 
tillgängligt. 

 ineffektiv informationsöverföring 
mellan processens aktörer. 

 kvaliteten på informationen är 
otydlig och är bitvis inaktuell. 

 informationen är svårbegriplig 
och inte anpassad till dagens 
användning. 
 Otydligt ansvar kring förvaltning av 
information som till exempel fält
data, analysresultat och fotografier. 

Fornminnesinformationen behöver vara lätt att hitta och använda för att: 

 Samhällsbyggnadsaktörer är 
beroende av informationen i sitt 
arbete. 
 Den enskilde ska kunna ta ansvar 
för kulturmiljön. 

 många forskningsområden är be
roende av arkeologisk information. 

 kulturarvet ska kunna bevaras, 
användas och utvecklas som en 
resurs i samhället. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

vad krävs för att lösa problemen?
 

Samverkan är en förutsättning för att nå användbara resultat. viktiga 
aktörer i den arkeologiska processen, förutom Riksantikvarieämbetet, är 
samhällsplanerare, markexploatörer, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Skogs
styrelsen, arkeologiska undersökningsverksamheter och museer. 

Riksantikvarieämbetet har i dialog 
och samverkan formulerat ett antal 
grundläggande behov för en effek
tiviserad arkeologisk process: 

 Fornminnesinformationens kva
litet behöver vara tillräckligt hög 
och tydligt beskriven för sam
hällsbyggnadsprocessens behov. 
 Fornminnesinformationen behö
ver finnas tillgänglig, standardise
rad och digital. 
 Arbetssättet för hantering av 
fornminnesinformation behöver 
vara samordnat, effektivt och 
reglerat. 

DAP:s vision 
i en digital arkeologisk 
process skapas samordnad 
fornminnesinformation som 
ger nytta i hela samhälls
byggnadsprocessen. 

DAP:s mål 
Åtgärder och planering 
inom samhällsbyggnads
processen som påverkar 
landskapet ska baseras på 
aktuell fornminnesinforma
tion med rätt kvalitet. 



  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
  

vad gör DAP för att nå målen? 

För att nå målen har programmet hittills i identifierat flera möjliga insatser. 
exempel på några konkreta aktiviteter som planeras är projekt för: 

	 behovsstyrd kvalitetshöjning av 
befintlig fornminnesinformation. 
Projektet möjliggör redovisning 
av kvalitet och arbetar dessutom 
för samsyn kring kvalitetsfrågorna 
bland arkeologins aktörer och sam
hällsbyggnadssektorns intressenter. 

	 nytt nationellt register för fornläm
ningar som möjliggör fornminnes
registrering i samband med fältar
bete. Syftar även till att effektivisera 
hanteringen av fornlämningsiD 
(RAänr.). ett delprojekt tar fram ett 
utbildningsprogram som ger behö
righet till fornminnesregistrerare. 

	 nationellt register för arkeologiska 
uppdrag. Registret samlar grundin

formation om utredningar, under
sökningar och inventeringar, så 
som undersökare och omfattning. 
informationen kan sedan kopplas 
ihop med andra register. 

	 Gemensam lagringsplats för digi
tala undersökningsresultat, så som 
rapporter och fältdata. 

	 Skapande av en tjänst som ger sam
lad tillgång till landets alla beslut 
enligt kulturmiljölagen (kmL). ett 
samverkansprojekt pågår för en 
mer enhetlig hantering av kmL
ärenden hos länsstyrelserna. 

	 tydliggörande och definition i 
ansvarsfrågan kring nationell för
valtning av fornminnesinformation. 
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Läs mer om DAP, Digital arkeologisk process på 

www.raa.se/dap 
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