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Inledning

Till grund för dessa rekommendationer vid upprättande av undersöknings
planer m.m. ligger Riksantikvarieämbetets (RAÄ) verkställighetsföreskrifter 
(KRFS 1998:1) angående förfarande vid vissa beslut m.m. enligt 2 kap. 10-13 
§§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) jämte till dessa hörande 
Allmänna råd.

Rekommendationerna avser att i första hand ge vägledning i samband 
med utredningar och undersökningar som beslutats i enlighet med 2 kap. 11- 
13 §§ KML men kan också tillämpas på undersökningar som initierats i en
lighet med 2 kap. 8 § KML. Rekommendationer vid beslut om ingrepp i 
fornlämning m.m. i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10-14 §§ KML 
redovisas särskilt.

I bilagor redovisas regler för arkivmaterial (ATA), fyndhantering (SHM), 
anmälan till fornminnesregistret (FMR) samt för omhändertagande av mate
rial i fält (AT).
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Arkeologiska utrednings- och 
undersökningsplaner

Bakgrund
Vid beslut om arkeologiska utredningar och undersökningar enligt bestäm
melserna i 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) måste läns
styrelsen göra en sammanvägning av kostnad och kvalitet. En sådan 
sammanvägning kräver att länsstyrelsen har tillräckligt underlag för att i sitt 
beslut kunna behandla uppdragets genomförande och omfattning (kostnad), 
inriktning (vetenskapligt mål) samt också metod och kompetens. När besluts
underlag inhämtas eller kompletteras bör detta ske genom att länsstyrelsen 
med hjälp av en kravspecifikation infordrar en undersökningsplan från en, eller 
i vissa fall flera, undersökare.

RAÄ har tidigare (För kännedom från Fornminnesavdelningen 1995:2) 
givit rekommendationer som hjälpmedel för planering och genomförande av 
arkeologiska uppdrag i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. KML. Dessa 
ersätts härmed.

Följande rekommendationer gäller vid upprättande av länsstyrelsens krav
specifikation och för undersökarnas undersökningsplaner i samband med ar
keologiska uppdrag enligt bestämmelserna i 2 kap. 11, 12 och 13 §§ KML. 
Rekommendationerna bör i tillämpliga delar även användas i samband med 
andra arkeologiska undersökningar.

Begreppsdefinitioner
I en kravspecifikation anger länsstyrelsen de utgångspunkter och förutsätt
ningar som bör gälla för uppdragets genomförande (jfr Rekommendationer 
för tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. 10-14 §§ 1997-07-08). En 
kravspecifikation bör alltid innefatta en avgränsning av det markområde som 
skall utredas eller undersökas. Länsstyrelsen har därutöver möjlighet att efter 
rådande förutsättningar tillkännage sin egen uppfattning om bl.a. undersök
ningens omfattning, undersökningsmetod och teknik samt omhändertagande 
och konservering av fornfynd. I kravspecifikationen bör det också anges på 
vilket sätt uppdraget skall avrapporteras (jfr nedan och Allmänna råd 
1998:1).

En undersökningsplan är ett planeringsdokument för uppdraget och under
sökarens förslag till uppdragets genomförande. Planen skall upprättas i över



ensstämmelse med länsstyrelsens kravspecifikation och bör i övrigt innehålla 
de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för uppdragets genomförande.

I samband med större arbetsföretag, t.ex. väg- och järnvägsbyggen, kan en 
övergripande undersökningsplan i form av ett program upprättas. Till ett 
sådant program kan de undersökningsplaner som upprättas för de enskilda 
fornlämningarna därefter knytas.

Om inte annat sägs används i det följande begreppet undersökningsplan 
som en gemensam benämning för de underlag som upprättas i samband med 
genomförande av särskild arkeologisk utredning, arkeologisk förundersök
ning eller särskild arkeologisk undersökning.

Syftet med undersökningsplaner
Propositionen 1993/94:177 medförde krav på en mer problemorienterad upp- 
dragsarkeologi och behov av att motivera kostnaderna för denna. Behovet av 
konkreta och lättöverskådliga planeringshjälpmedel har därmed också ökat.

Rekommendationerna ska ses som ett led i arbetet med att utveckla funk
tioner för målstyrning, resultatkontroll och utvärdering. Undersökningsplan
erna bör därför precisera det vetenskapliga syftet med det arkeologiska upp
draget samt redogöra för genomförandet av detta. Planen utgör grund för 
länsstyrelsens beslut i det aktuella ärendet.

Syftet med undersökningsplaner kan sammanfattas enligt följande:
- ingå i länsstyrelsens beslutsunderlag avseende vetenskaplig inriktning, om
fattning och ambitionsnivå för en arkeologisk undersökning,

- bidra till en mer problemorienterad och kostnadseffektiv uppdragsarkeo- 
logi,

- underlätta uppföljning och utvärdering av den uppdragsarkeologiska verk
samheten på regional och central nivå,

- bidraga till att skapa tydligare rutiner för den uppdragstagande institutio
nens planering av arkeologiska utredningar och undersökningar.

Kravspecifikation
Kravspecifikationen är länsstyrelsens instrument för att ange de utgångspunk
ter som skall gälla för den planerade utredningen eller undersökningen. En 
sådan bör alltid upprättas vid en arkeologisk utredning och när en undersök
ning aktualiserats genom en ansökan om att rubba, ändra eller ta bort en 
fornlämning. Då undersökningsplaner infordras från flera undersökare bör 
kravspecifikationen vara så preciserad, att det inte kan uppstå missförstånd 
beträffande de förutsättningar som gäller för undersökningens genomförande. 
Länsstyrelsen bör dessutom på grundval av undersökningsplanerna få till
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räcklig information för att kunna välja den undersökare som skall tilldelas 
uppdraget.

Länsstyrelsen bör utforma kravspecifikationen med utgångspunkt från det 
enskilda uppdragets särskilda förutsättningar. Det ankommer på länsstyrel
sen att alltid tydligt ange avgränsningen av utrednings- eller undersöknings
området, likaså bör tidpunkten för, och utformningen av, rapporteringen all
tid anges. Det finns därutöver möjlighet för länsstyrelsen att t.ex. ange ambi
tionsnivå och omfattning, vetenskaplig inriktning, metoder som skall använ
das eller andra förutsättningar som kan vara viktiga i det aktuella uppdraget. 
Länsstyrelsens möjlighet att detaljstyra en undersökning bör emellertid en
dast användas i de fall då detta bedöms vara av särskild nödvändighet. I de 
flesta fall bör det normala tillvägagångssättet vara att länsstyrelsen i krav
specifikationen efterfrågar undersökarens synpunkter beträffande ambitions
nivå, metod, vetenskaplig inriktning m.m. och att kravspecifikation och 
undersökningsplan utgör grund för länsstyrelsens slutliga ställningstagande 
beträffande undersökningens omfattning och utformning.

Vid utformningen av kravspecifikationen bör alltid en avvägning göras 
mellan länsstyrelsens möjligheter att kunna göra egna bedömningar med ut
gångspunkt från befintligt kunskapsunderlag och behovet av att inhämta 
kompletterande eller nytt underlag i form av faktauppgifter eller bedöm
ningar. I vissa fall kan processen behöva genomföras i flera steg, där besluts
underlaget efterhand kompletteras och tydliggörs.

I samband med upprättande av kravspecifikation bör länsstyrelsen alltid 
beakta kravet på särskild kompetens hos undersökaren för genomförandet av 
den aktuella undersökningen.

Undersökningsplanen som dokument
Länsstyrelsen bör begära en undersökningsplan vid varje arkeologisk utred
ning eller undersökning som aktualiserats i enlighet med kulturminneslagens 
bestämmelser. Undersökningsplanen inhämtas av länsstyrelsen och utarbetas 
av undersökaren på grundval av kravspecifikationen. Länsstyrelsen kan i 
vissa fall inhämta undersökningsplaner från flera undersökare. Vid val av 
undersökare i samband med särskilt omfattande uppdrag kan länsstyrelsen 
begära översiktliga planer eller program för att jämföra olika undersökares 
ansatser beträffande genomförandet av undersökningen.

Varje arkeologisk insats bör omfatta hela undersökningsprocessen från 
planering, fältarbete, analys, rapportskrivning, fyndhantering och konserve
ring fram tills den färdiga rapporten föreligger. Undersökningsplanen skall 
därför innehålla en planering av samtliga dessa moment. Dokumentet bör 
därför disponeras på sådant sätt att det kan användas i samband med rapport
framställningen. För undersökningsplaner gäller självfallet samma krav på 
systematisk uppställning, användande av entydig begreppsapparat m.m. som 
för de arkeologiska rapporterna (jfr Arkeologisk rapportering, sid. 18).

8



Den upprättade planens omfång ska stå i relation till uppdragets omfatt
ning och fornlämningens betydelse. Länsstyrelsen bör därför i kravspeci
fikationen precisera planens omfattning och tydligt ange detta. I samband 
med okomplicerade uppdrag kan undersökningsplanen t.ex. begränsas till en 
hos länsstyrelsen upprättad tjänsteanteckning.

Grundprincipen bör vara att en plan upprättas för varje utredning/under
sökning. Vid omfattande linjeföretag, t.ex. byggande av vägar och järnvägar, 
kan det bli aktuellt att genomföra flera undersökningar inom samma 
arbetsföretag. I sådana fall upprättas lämpligen en övergripande undersök
ningsplan, ett program, som utgör introduktion till hela uppdraget och till 
vilket undersökningsplanerna för varje fornlämningslokal bör knytas. Med 
programmet som utgångspunkt görs avvägningar beträffande prioritering av 
resurstilldelning mellan lokalerna.

I samband med mycket stora exploateringar kan länsstyrelsen, om den 
anser det lämpligt, erbjuda flera undersökare att lämna förslag till genomför
ande av hela undersökningen eller delar av denna (jfr Allmänna råd 1998:1).

I undersökningsplanen skall den vetenskapliga inriktningen alltid anges, 
liksom valda undersöknings- och dokumentationsmetoder och -tekniker. Tid- 
och personalplanering av hela uppdraget, dvs. både fältarbetet och rapport
arbetet samt de totala kostnaderna för detta inklusive kostnader för eventuell 
konservering av fynd, skall redovisas. Kostnaderna skall framstå som en lo
gisk konsekvens av de formulerade målen och metodvalen. I det fall 
undersökningsplanen avviker från länsstyrelsens kravspecifikation skall detta 
anges och motiveras. Av skilda anledningar kan undersökningsplanen behöva 
ändras under undersökningens gång. Väsentliga förändringar skall dokumen
teras och kräver länsstyrelsens godkännande. Förhållandet mellan exploatör 
och undersökare, dvs. frågor som är att hänföra till ett avtal, bör ej behandlas 
i undersökningsplanen.

Undersökningsplaner vid arkeologiska utredningar
Det grundläggande syftet med en arkeologisk utredning är att ta reda på om 
fornlämningar berörs av ett planerat arbetsföretag. Av detta följer att utred
ningen bl.a. skall fungera som ett faktaunderlag för uppdragsgivaren och 
länsstyrelsen. Uppdragsgivaren bör med utgångspunkt från utrednings
resultatet ges förutsättningar för att kunna omdisponera sitt arbetsföretag så 
att eventuella ingrepp i fornlämningar minimeras.

Detta utesluter naturligtvis inte att även en utredning inom denna ram kan 
ges en uttrycklig vetenskaplig inriktning med en referens till regionala forsk
ningsprogram eller andra vetenskapliga program. För att fånga in vilken typ 
av fornlämningar som kan förväntas och vilka särskilda problem det finns 
med att lokalisera, tolka och beskriva de skilda fornlämningstyperna bör pla
nen alltid innefatta en kulturhistorisk analys av det landskapsavsnitt inom 
vilket utredningen skall genomföras. Beskrivningarna bör begränsas till en 
sammanfattning av det karaktäristiska för det aktuella landskapsavsnittet.
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Undersökningsplan vid arkeologiska förundersökningar
Sedan KML infördes har förundersökning i enlighet med 2 kap. 13 §, andra 
stycket, blivit ett av de vanligaste instrumenten i samband med arkeologiska 
uppdrag. Förundersökningar genomförs i syfte att få ett tillfredsställande un
derlag för länsstyrelsens prövning eller för att bedöma behovet av att ställa 
krav på särskild undersökning i samband med borttagande av fornlämning. I 
många fall begränsas den arkeologska insatsen till enbart förundersökning. 
Orsakerna till detta är flera, förundersökningsresultaten kan t.ex. leda till 
omdisponeringar av exploateringen så att fornlämningen inte berörs eller till 
att förundersökningens dokumentation bedöms utgöra tillräckligt resultat. En 
arkeologisk förundersökning kan alltså ha skilda syften, vilket ställer sär
skilda krav på utformningen av undersökningsplanerna. Det är viktigt att 
länsstyrelsen tydligt anger förundersökningens syfte och övriga förutsätt
ningar för uppdraget, eftersom man då har möjlighet att utifrån planen av
göra i vilken omfattning insatserna kan behöva kompletteras eller eventuellt 
delredovisas under förundersökningens lopp (se Uppföljning och utvärdering 
av arkeologiska undersökningar, sid. 14).

Undersökningsplanens disposition och innehåll
Det är av stor vikt att undersökningsplanen blir konkret och lättillgänglig och 
att den vetenskapliga inriktningen tillmäts stor betydelse. Arbetsföretaget och 
fornlämningarna bör kortfattat beskrivas, men planen skall framför allt kon
centreras på själva utredningen/undersökningen.

Undersökningsplanens innehåll kan disponeras i två block. Det första inne
håller en beskrivning av det aktuella kulturlandskapet och en redogörelse för 
undersökningens inriktning och genomförande där prioritering och undersök
ningsmetod tydligt anges. Det andra blocket omfattar den administrativa pla
neringen och kostnaderna.

Undersökningsplanens disposition utgör grund för rapportarbetet och bör 
utformas så, att läsaren ges möjlighet att bedöma det uppnådda resultatet 
utifrån de uppställda målen. RAÄ:s rekommendationer för rapportarbetet är 
därvid tillämpliga i samband med att planen utarbetas.

Kulturlandskap och kunskapsläge
Undersökningens relation till det aktuella arkeologiska kunskapsläget bör 
beskrivas liksom eventuella tidigare arkeologiska insatser på platsen och i 
området, t.ex. genomförda utredningar, förundersökningar och undersök
ningar.

Bakgrundsbeskrivningen, dvs. beskrivning av kulturlandskapet med forn- 
lämningar och fornlämningsmiljö, skall givetvis endast ta upp vad som är 
vetenskapligt relevant för den aktuella fornlämningen eller fornlämningsmiljön.
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Vetenskaplig inriktning
Den omfattning och inriktning som länsstyrelsen angivit i tillståndet utgör 
ram för undersökarens planering av insatserna.

Undersökningens vetenskapliga inriktning bör formuleras med en tydlig 
koppling till ett forskningsprogram, eller liknande, där sådana finns. Veten
skapliga frågeställnigar och deras relevans för den aktuella undersökningen 
jämte aktuellt forskningsläge bör redovisas kortfattat. Inriktningen bör anges 
så konkret att den medger en bedömning av det förväntade undersöknings
resultatet. Länsstyrelsen skall tydligt ange de antikvariska syftena, dvs. av- 
gränsning eller borttagande av fornlämning m.m. Undersökaren bör ange hur 
den vetenskapliga inriktningen avses prövas mot undersökningsresultaten 
under fältarbetets lopp och vid behov revideras. Genom att i planeringsskedet 
tydligt formulera inriktningen skapas också en naturlig utgångspunkt för 
rapportarbetet, där en återkoppling av det uppnådda resultatet till undersök
ningsplanens utgångspunkter skall göras.

I de fall prioriteringar görs redan i planeringsskedet bör dessa redovisas i 
undersökningsplanen, t.ex. om man delar in fornlämningen i delar som un
dersöks intensivt respektive extensivt.

Fältmetod ock teoribildning
För att erhålla och dokumentera arkeologisk information används olika me
toder och tekniker. Val av metod bör diskuteras och motiveras. Metoden skall 
vara tydligt kopplad till uppdragets syfte och den vetenskapliga inriktningen. 
Metodval bör redovisas såväl för fältarbetet som för bearbetningen av den 
erhållna informationen.

Val av metod påverkar i hög grad det slutliga resultatet. Det är därför 
viktigt att man redan i planeringsskedet är medveten om att metodvalet är 
uttryck för ett specifikt val av mål och frågor som anknyter till den inriktning 
som valts samt en värdering av vilken information utredningen eller under
sökningen därigenom kan tänkas ge. Olika metoder ger olika möjligheter att 
uppfatta och registrera den information en fornlämning rymmer. Ett alltför 
rutinmässigt förhållande till val av angreppssätt, metod och teoribildning kan 
t.ex. innebära att man går miste om möjligheterna att erhålla ny information 
i det arkeologiska materialet. Resultaten från utredningar och undersök
ningar kan då i alltför stor omfattning komma att bli enbart ett bekräftande 
av rådande forskningsläge.

Naturvetenskapliga analyser
De naturvetenskapliga och laborativa analyser som planeras inom ramen för 
undersökningen skall redovisas och tydligt motiveras.
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Administrativ planering och kostnader

Tidsplanering och personalens kompetens
I undersökningsplanen bör det finnas en tydlig redovisning av beräknade 
dagsverken och tidsåtgång. En sådan redovisning bör ingå i länsstyrelsens 
beslutsunderlag för undersökningens omfattning och ge länsstyrelsen och ex
ploatören förutsättningar att följa kostnadsutvecklingen. Beräkningen bör ut
tryckas i såväl tidsåtgång för avbaning, rutgrävning m.m. som i antal dags
verken fördelade på personalkategorier. Personalens eventuellt särskilda kom
petens för det aktuella uppdraget bör också anges.

Kvalitetskontroll
Undersökningsplanen skall innefatta uppgifter om undersökarens system för 
kvalitetskontroll av arbetet. Ett sådant system bör omfatta såväl fältarbetet 
som rapportarbetet och t.ex. ange hur avvikelser från undersökningsplan följs 
upp. Kontrollsystemet bör anpassas till undersökningens inriktning och om
fattning (jfr Uppföljning och utvärdering av arkeologiska undersökningar, 
sid. 14).

Rapportplanering
Undersökningsplanen utgör stommen till den arkeologiska rapporten och pla
nen bör därför utformas med tanke på det kommande rapportarbetet. Det bör 
finnas en tydlig koppling mellan undersökningsplanens och rapportens inrikt
ning och uppläggning.

Utredningen/undersökningen är inte avslutad förrän rapporten är färdig 
och godkänd av länsstyrelsen. I undersökningsplanen bör det framgå vem 
eller vilka som är ansvariga för rapportens färdigställande samt hur lång tid 
rapportarbetet kan förväntas ta.

Ansvarsförhållanden
En undersökningsplan är undersökarens bekräftelse på att man är beredd att 
åtaga sig det i planen beskrivna arbetet på ett visst sätt och till ett visst pris. 
Undersökningsplanen bör innefatta uppgifter om vem som ansvarar för ar
betsledningen i fält respektive rapportarbetet. Det är också lämpligt att ange 
vem som ansvarar för kontakter med exploatören och myndigheterna.

Fynd och konservering
Konserveringsinsatser kan behöva sättas in tidigt, i vissa fall redan i fält, 
vilket också betyder att det redan tidigt kan bli aktuellt med kontakter med en 
konservator.

Kostnader för konservering av fynd bör redovisas särskilt. Detta innebär 
att uppdragstagaren inför en undersökning måste göra en uppskattning av 
beräknade fyndmängder och fyndkategorier samt kostnader för konservering.
I det fall man räknar med att behöva konserveringsinsatser redan under fält
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skedet bör kostnad för detta uppskattas och anges. (Jfr Konservering, sid. 29f 
och Omhändertagande av material i fält, sid. 56.)

Maskiner och annan teknisk utrustning
Större undersökningar kräver ofta att man använder maskinell hjälp vid t.ex. 
avbaning och flyttning av massor. Det kan också vara aktuellt att använda 
bärbara elverk, tält, bodar, byggtorkar m.m. Undersökningsplanen bör inne
hålla en bedömning av behovet av maskinell utrustning samt kostnaderna för 
denna.

Kostnader
Undersökningens kostnader bör redovisas, som en logisk konsekvens av det 
antikvariska syftet, den vetenskaplig inriktningen, den valda ambitionsnivån, 
de gjorda prioriteringarna m.m., på ett sådant sätt att det är möjligt för läns
styrelsen att bilda sig en uppfattning om kostnadernas rimlighet i förhållande 
till de uppställda målen. Schablonmässiga eller på annat sätt otydliga eller 
grova kalkyler som försvårar för länsstyrelsen att bedöma kostnads
beräkningen skall undvikas. Så långt möjligt bör kostnaderna specificeras i 
t.ex. arkeologiskt fältarbete, rapportarbete uppdelat på manusarbete och 
framställningskostnader, fyndhantering och konservering, analyser, grov
arbetskraft, maskiner, resor och traktamenten m.m.

Kostnaderna för t.ex. maskintid, hyra av manskaps- och kontorsbodar m.m. 
bör anges i klartext, ej som ospecificerad, tillkommande kostnad.

Uppdragets kostnader bör redovisas så att länsstyrelsens och exploatörens 
fortlöpande kostnadsuppföljning underlättas.

Planerat utnyttjande av undersökningsresultaten och kvalitetshöjande insatser 
Undersökaren har möjlighet att ange kvalitetshöjande insatser som man sär
skilt vill framhålla i samband med planeringen av en utredning eller under
sökning, t.ex. speciella insatser för att göra materialet tillgängligt för fors
kare och allmänhet eller om man vill använda sig av speciella metoder m.m. 
Omfattande arkeologiska undersökningar kan innebära att särskilda krav 
ställs på att undersökaren informerar och gör resultaten tillgängliga, ofta 
under pågående fältarbete. Kostnader för information och andra särskilda 
insatser som planeras efter samråd med länsstyrelsen och exploatören bör 
redovisas särskilt. Detta går dock utanför exploatörens kostnadsansvar enl. 
bestämmelserna i KML.
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Uppföljning och utvärdering av 
arkeologiska undersökningar

Länsstyrelsens tillsyn över den arkeologiska uppdragsverksamheten innefat
tar dels en löpande uppföljning under både fältarbets- och rapportskrivnings- 
fasen, dels en granskning och bedömning av rapporten samt en utvärdering 
av resultaten.

En formalisering av uppföljningen gagnar såväl länsstyrelsen som under
sökaren, bl.a. genom att båda parter då är införstådda med uppföljningens 
innehåll och periodicitet.

Uppföljningen är en löpande kontroll av det arkeologiska uppdraget medan 
utvärderingen är en granskning och bedömning av såväl den vetenskapliga 
måluppfyllelsen som kvaliteten i genomförandet.

Uppföljningens syfte
Genom uppföljningen får länsstyrelsen möjlighet att säkerställa att varje un
dersökning genomförs på det sätt som angivits i beslutet och kan på ett syste
matiskt och planerat sätt hålla sig informerad om eventuella avviker från 
undersökningsplanen. En systematisk uppföljning av enskilda undersök
ningar kan användas i samband med ställningstaganden vid liknande under
sökningar och vid val av undersökare. Uppföljningen kan också ligga till 
grund för sammanfattande utvärderingar på regional och central nivå. Så
dana utvärderingar bör relateras till bl.a. de långsiktiga kunskapsmål som är 
en huvuduppgift för arkeologiska undersökningar.

Även för undersökarens del är det väsentligt att kontrollera att bedömning 
och planering av det arkeologiska uppdraget varit riktiga. Ett eget system för 
kvalitetskontroll kan därför ge incitament till kvalitetsutvecklingsinsatser, t.ex. 
avseende metodutveckling, prioritering, effektivisering och rationalisering i 
undersökningsprocessens alla led, kompetensfrågor, precisering av såväl nära
liggande som mer långsiktiga kunskapsmål etc. Ett eget kontrollsystem är såle
des ett viktigt instrument för undersökaren och bör vara en del av det kvalitets- 
säkringsarbete som är nödvändigt för att kunna hävda sig i konkurrensen om 
undersökningsuppdrag.

Sammanfattningsvis är uppföljningens och utvärderingens syfte
att vara ett instrument för länsstyrelsens tillsyn av arkeologiska undersök
ningar när det gäller vetenskaplig inriktning, genomförande m.m.,
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att ge underlag för att utveckla länsstyrelsens bedömning av undersökare 
och undersökningsbehov samt att vara underlag för utvärdering av arkeo
logins utveckling och måluppfyllelse på regional och central nivå.

Uppföljningens former
Undersökarens system för kvalitetskontroll är ett led i undersökningsplanen 
och upprättas i samband med denna. Kvalitetskontrollen bör bl.a. omfatta 
förslag på uppföljningspunkter och tider för uppföljningstillfällena. Den bör 
omfatta samtliga moment i undersökningsplanen, såväl fältarbetets genom
förande som rapportarbetet. Ett sådant system för kvalitetskontroll bör ofta 
vara tillräckligt som grund för länsstyrelsens fortlöpande tillsyn. Undersöka
rens förslag till uppföljningsmoment och uppföljningstillfällen kan givetvis 
justeras eller kompletteras av länsstyrelsen, som själv kan bestämma graden 
av uppföljning och vid vilka tidpunkter den skall ske, om det finns behov av 
detta.

Den normala ordningen för länsstyrelsens uppföljning bör vara att under
sökaren lämnar skriftligt underlag vid varje uppföljningstillfälle, t.ex. i form 
av protokoll från undersökarens egen uppföljning. Underlaget bör vara kort
fattat och fokusera på avvikelser i förhållande till undersökningsplanen, 
främst avseende inriktningen, samt innehålla en redovisning av upparbetad 
tid och kostnad samt uppnådda resultat.

RAÄ har tagit fram en blankett för tid och kostnader, i övrigt bör redovis
ningen bestå av kortfattade uppgifter om omständigheter eller fakta som kan 
påverka undersökningens inriktning eller förlopp.

Om länsstyrelsen önskar att ytterligare dokumentera uppföljningen har 
RAÄ tagit fram mallar för dels ett protokoll där genomgångna moment 
prickas av, dels en åtgärdslista där eventuella åtgärder noteras (se bilaga 1).

Uppföljningens omfattning
Uppföljningsinsatserna bör anpassas efter undersökningens omfattning och 
komplexitet. Stora och kostnadsintensiva undersökningar kräver följaktligen 
en mer ingående och kontinuerlig uppfÖljningsinsats än en mindre och inte så 
komplicerad undersökning. Uppföljningsinsatsen kan sträcka sig över en vid 
skala, alltifrån att länsstyrelsen fortlöpande följer processen genom hela 
undersökningsuppdragets förlopp till enbart en granskning av undersöknings- 
kostnaderna och bedömning av rapporten. Det sistnämnda måste anses som 
ett minimikrav. Vid större eller komplicerade undersökningar bör länsstyrel
sen spela en mer aktiv roll vid uppföljningstillfällena genom att leda upp
följningsmöten under fältarbetet och rapportskrivandet. Vid enkla och okom
plicerade undersökningar kan det vara tillräckligt att länsstyrelsen tar del av 
protokollen från undersökarens uppföljningar och på grundval av dem avgör 
om vidare agerande från länsstyrelsens sida behövs. Tidpunkter för när proto
kollen skall lämnas till länsstyrelsen bör framgå av beslutet.Vid mycket små
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undersökningar kan uppföljningsinsatserna inskränka sig till kontroll av de 
faktiska undersökningskostnaderna i relation till de beräknade, en uppgift 
som undersökaren alltid skall lämna, samt en bedömning av hur de i rappor
ten redovisade resultaten utfallit i förhållande till undersökningens vetenskap
liga frågor och mål. De gränsvärden för direktval respektive urval som angi
vits i 10 § i de av RAÄ utarbetade föreskrifterna beträffande förfarandet vid 
vissa beslut m.m. enligt 2 kap. 10-13 §§ KML kan härvidlag vara vägle
dande för val av nivå.

Inte bara undersökningskostnaden bör vara avgörande för uppföljningsin- 
satsens omfattning utan också den aktuella fornlämningens art och komplexi
tet liksom det förväntade vetenskapliga resultatets betydelse. Undersöknings
planerna, särskilt för stora och innehållsrika fornlämningslokaler, kan inne
hålla ställningstaganden som kan behöva preciseras eller revideras under under
sökningens gång.

Förslag till uppföljningspunkter
Mindre korrigeringar i förhållande till undersökningsplanen utförs normalt 
inom alla undersökningar, men även om de ligger inom ramen för undersök
ningens inriktning bör undersökaren informera länsstyrelsen vid uppfölj
ningstil lfället. Förändrade förutsättningar, som påverkar inriktningen, kan 
föranleda en omprövning av beslutet och även ha betydelse för företagarens 
kostnadsansvar.

Följande förslag till uppföljningspunkter är exempel på hur kvalitetskont
rollen kan utformas. I det enskilda fallet bör kvalitetskontrollen givetvis utfor
mas med utgångspunkt från den aktuella undersökningsplanen.

- företagarens åtaganden avseende markåtkomst och andra praktiska en
gagemang i samband med undersökningen.

- undersökningsområdets avgränsning är avgörande för omfattningen av 
ingreppet i fornlämningen och är därmed av betydelse för inriktning, me
todval m.m. Avgränsningen utgör dessutom ram för företagarens kost
nadsansvar.

- vetenskaplig inriktning, prioriteringar och metodval är centrala frågor 
för genomförandet av en undersökning och är avgörande för det veten
skapliga resultatet.

- naturvetenskapliga eller tekniska analyser ingår i större eller mindre 
omfattning i de flesta undersökningar. En redogörelse för användande av 
analysmetoder bör finnas i undersökningsplanen. I de fall analyser är pla
nerade att utgöra en del av metoden vid fältarbetet är det särskilt viktigt 
att resultaten och utnyttjandet av dem följs upp.
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- kostnaderna för en arkeologisk undersökning fastställs i länsstyrelsens 
beslut. Om kostnaden för undersökningen blir väsentligt högre än beräk
nat får staten bära den överskjutande kostnaden. I de fall undersökningar, 
inklusive rapportarbete, blir billigare än beräknat är det även väsentligt 
att länsstyrelsen försäkrar sig om att arbetsföretagaren inte krävs på mer 
än de faktiska kostnaderna.

- tidsplanen och avvikelser från denna kan medföra ökade kostnader och 
konsekvenser för företagarens planering. Uppföljningen bör även omfatta 
rapportarbetet.

- kompetensen är en väsentlig förutsättning för kvaliteten i undersök
ningen. Förändringar i projekt- eller arbetsledning kan inverka på under
sökningen och kontinuiteten genom undersökningens olika faser.

När fältarbetet avslutats kan det vara lämpligt att följa upp behovet av analy
ser; tids- och kostnadsplan för fyndhantering och konservering samt rapport
arbetet.

Utvärdering
Även om undersökningens fältdel är väl genomförd är det avgörande 
kvalitetskriteriet hur källmaterialet har bearbetats. Det är därför viktigt att 
länsstyrelsen kontrollerar att rapporten redovisar undersökningsresultaten på 
ett systematiskt och vetenskapligt korrekt sätt och att redovisningen uppfyller 
de krav som finns angivna i avsnittet Arkeologisk rapportering, sid. 18. Läns
styrelsens utvärdering bör därutöver också innefatta en bedömning av 
resultatets användbarhet för forskningen.

I rapporten Svensk upp dragsarkeologi, del A, Program för uppföljning, ut
given av RAÄ 1995, behandlas kvalitetsfrågan. Där lämnas också förslag till 
mätvariabler för kvalitetsbedömning av hur det arkeoologiska uppdraget redo
visats och behandlats i rapporten. Av de där föreslagna kriterierna (sid. 8) är 
följande tillämpliga för att bedöma rapportkvaliten:

- redovisning av måluppfyllelse.

- dokumentationsmaterialets vetenskapliga noggrannhet.

- medveten användning av terminologi och redovisningsrutiner.
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Arkeologisk rapportering

Med rapport avses här rapportering av fältarbete och resultat från särskild 
arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning och särskild undersök
ning som beslutats enligt 2 kap. 11 och 13 §§ KML (synonymt används här 
även begreppen utredning, förundersökning respektive slutundersökning). Re
kommendationerna bör i tillämpliga delar också användas vid upprättande 
av rapporter från undersökningar som initierats i forskningssyfte i enlighet 
med 2 kap. 8 § KML. Rekommendationernas syfte är att vara vägledning för 
den arkeologiska rapportens innehåll och uppbyggnad.

Rapporterna, liksom det otryckta dokumentationsmaterialet, bör finnas 
tillgängligt vid RAÄ:s Antikvarisk-topografiska arkiv, ATA, samt hos läns
museer och vissa kommunala museer samt institutioner som bedriver arkeo
logisk undersökningsverksamhet. Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange till vilka 
rapporten skall distribueras och var det otryckta dokumentationsmaterialet 
skall förvaras.

Den arkeologiska rapporten bör baseras på och disponeras utifrån de ut
gångspunkter som angivits i den undersökningsplan som upprättats vid 
uppdragets genomförande. Om inte annat sägs används i det följande begrep
pet undersökningsplan som en gemensam benämning för en plan som upprät
tats för genomförandet av en särskild arkeologisk utredning, arkeologisk för
undersökning eller särskild undersökning. (Se Arkeologiska utrednings- och 
undersökningsplaner, sid. 6.)

Syfte med rapporteringen
Arkeologisk rapportering är en tolkning och redovisning av gjorda fynd och 
iakttagelser från en arkeologisk utredning eller undersökning. I rapporten bör 
det finnas en sammanfattning av den inför arbetsuppgiften upprättade 
undersökningsplanen. Utgångspunkten bör vara att varje beslutad undersök
ning rapporteras separat. Endast i undantagsfall och efter samråd med läns
styrelsen kan resultaten från flera undersökningar sammanföras i en rapport. 
Rapporten utgör även läsanvisning till utredningens eller undersökningens 
övriga käll- och dokumentationsmaterial, såsom ritningar, fynd, prov
material m.m. Rapporten är en vetenskaplig och teknisk redovisning av ett 
fullgjort uppdrag.

Detta innebär att rapporten i sin systematiska tolkning och redovisning av 
utrednings- och undersökningsresultaten bör:

- koncentreras på den vetenskapliga inriktningen och kunskapsuppbyggnaden.
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- redovisa grad av måluppfyllelse i förhållande till undersökningsplanen.

- redogöra för genomförda vetenskapliga överväganden och valda metoder.

Resultatredovisningen skall utgå från de mål och frågor som kommit till ut
tryck i länsstyrelsens beslut, grundat på undersökningsplanen och kravspeci
fikationen. Om förutsättningarna har ändrats under pågående undersökning, 
måste också omvärderingar och förändringar av processen redovisas i rap
porten.

Oavsett vilket beslut som ligger till grund för rapporten skall innehållet i 
denna bidra till den allmänna kunskapsuppbyggnaden inom arkeologin samt 
fungera som underlag för länsstyrelsens och RAÄ:s uppföljning av undersök
ningsresultat och kostnader. Uppgifter från rapporterna används också i an
dra myndighetssammanhang såsom fyndhantering och fornminnesregistre- 
ring m.m. vilket ställer särskilda krav på att redovisningen är tydlig och 
exakt.

För att tillgodose de olika användningsområden som utrednings- eller 
undersökningsrapporten skall betjäna, krävs att den utformas på ett för alla 
rapporter likartat sätt, framför allt beträffande disposition och administrativa 
uppgifter. Detta ökar läsbarheten och underlättar behandlingen av sådana 
uppgifter som skall ligga till grund för statistik och uppföljning och för dem 
som ofta använder arkeologiska rapporter som planeringsunderlag. För an
dra delar, som t.ex. har med redovisningen av de arkeologiska resultaten att 
göra, måste en större frihet få råda för hur presentationen skall ske.

Syftet med rapporten varierar beroende på vilket beslut den har som 
grund. Utrednings- och förundersökningsrapporter är planeringsunderlag i 
exploateringssituationer samt utgör underlag för länsstyrelsens prövning av 
tillståndsärenden (se Rekommendationer för tillämpning av bestämmelserna i 
2 kap. 10-14 §§). Rapporten från en slutundersökning skall även innefatta 
sammandrag av resultaten från utredning och förundersökning.

Målgrupper för utrednings- och förundersökningsrapporter är i första hand 
länsstyrelsen och exploatören, men också kommunen kan använda sådana 
rapporter som underlag för sin fortlöpande planering. Rapporter från slut
undersökningar syftar främst till kunskapsuppbyggnad och riktar sig därför 
huvudsakligen mot forskarsamhället och den intresserade allmänheten. De 
arkeologiska rapporterna skall också generellt bidra till en ökad kunskap 
inom arkeologi och kulturhistoria och användas inom forskning och utveck
lingsarbete (FoU).
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De arkeologiska rapporterna används på olika sätt 
beroende på vem som är mottagare

Exploatörer, uppdragsgivare, kommuner
- planeringsunderlag
- förutsättningar för beslut

Länsstyrelsen
- planerings- och beslutsunderlag
- ärendekontroll och uppföljning

RAÄ
- uppföljning av den arkeologiska undersökningsverksamheten
- åjourhållning av fornminnesregister, kvarstående lagskydd
- beslut om fyndfördelning

Museerna
- fyndhantering (registrering, konservering, magasinering)
- pedagogisk/vetenskaplig uppföljning
- planeringsunderlag

Universitet och institutioner
- kunskapsuppbyggnad
- forskning

Lokalforskare, den intresserade allmänheten
- lokalforskning
- historisk medvetenhet och lokal identitet

Rapporten som dokument
En tidsplan för produktionen av de i rapporten ingående delarna bör alltid 
upprättas i samband med att en undersökning påbörjas.

Rapportens utformning, omfång, disposition och fördjupningsgrad bör stå 
i rimlig relation till den aktuella utredningens eller undersökningens omfatt
ning och resultatens betydelse. Muntlig, preliminär rapportering följd av en 
enkel skrivelse kan i vissa fall vara en tillräcklig rapportering i samband med 
undersökningar av begränsad omfattning. Omfattande undersökningar kan 
utöver slutlig rapport kräva en rapportering under hand för att länsstyrelsen 
skall kunna hålla sig underrättad om hur arbetet fortlöper. Länsstyrelsen bör 
i beslutet ange hur rapporten skall utformas. Om länsstyrelsen har uppställt 
särskilda krav på rapportens utformning och omfattning skall dessa tillgodo
ses. I övriga fall förutsätts att rapportens utformning följer undersökarens 
upprättade rutiner samt att dessa godkänts av länsstyrelsen.

20



Den enskilda rapporten bör ej utformas som en fristående kunskapsöver
sikt utan bör om möjligt innehålla utdrag från, och hänvisa till, utnyttjat 
befintligt kunskapsunderlag. Bakgrundsbeskrivningen bör begränsas till vad 
som är vetenskapligt relevant för den aktuella fornlämningen eller forn- 
lämningsmiljön. Befintliga forskningsprogram eller liknande bör utnyttjas så, 
att det som är karaktäristiskt och betydelsefullt för det aktuella land- 
skapsavsnittet och den aktuella fornlämningen eller fornlämningsmiljön lyfts 
fram. Tolkningar och beskrivningar bör koncentreras på sökande efter kun
skap utifrån aktuellt forskningsläge och tydligt redovisa denna process.

Rapporterna skall utgöra ett självständigt dokument och får inte enbart 
tryckas som del i andra publikationer. Det kan dock finnas tillfällen då resul
taten från flera undersökningar kan samlas i samma rapport, exempelvis när 
undersökningar utförts inom samma fornlämningsmiljö eller där de har nå
gon annan för ärendet relevant samhörighet. (Jämför med ATA:s krav på 
arkivering av rapporter, sid. 34.)

Rapporterna bör vara systematiskt, noggrant och tydligt uppställda och en 
för sakområdet entydig begreppsapparat bör användas. Ett grundläggande 
krav är också att den arkeologiska utredningens eller undersökningens läge 
alltid måste anges på ett kartutdrag. Används specialuttryck, eller sällan 
förekommande begrepp, bör dessa förklaras. Beskrivningar måste vara tyd
liga och kunna relateras till upprättade ritningar och planer.

Rapporter skall författas på svenska. Ett sammandrag kan vara motiverat 
att översätta till i första hand engelska vid vissa större utredningar/undersök
ningar eller om det är påkallat av andra särskilda skäl.

Särskilt vid utredningar och förundersökningar krävs skyndsam avrap
portering, då resultaten skall användas i en pågående planeringssituation.

Rapportens disposition och innehåll
Rapportens stomme bör i huvudsak följa den uppläggning av dispositionen 
som anges i det följande. De utgångspunkter som angivits i undersöknings
planen bör alltid följas. Den arkeologiska rapportens disposition kan av 
skilda anledningar behöva varieras mellan olika utredningar och undersök
ningar och självfallet måste det finnas en viss frihet att välja uppläggning och 
form för redovisningen, särskilt beträffande slutundersökningar.

Beskrivande, utvärderande och tolkande moment i redovisningen skall gå 
att skilja från varandra. Sammanställningar av data i form av scheman, ta
beller, översikter eller diagram måste utvärderas och tolkas.

Metodiska och teoretiska överväganden samt prioriteringar under upp
dragets genomförande, i förhållande till givna förutsättningar i undersöknings
plan samt i länsstyrelsens kravspecifikation och beslut, bör redovisas och ut
värderas. Eventuella avvikelser från givna förutsättningar måste motiveras. 
Konsekvenserna av sådana avvikelser bör också redovisas.
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Arbetsföretaget och uppdraget, tekniska och administrativa 
uppgifter

Ett grundläggande krav på rapporten är att tekniska och administrativa uppgifter 
anges tydligt och korrekt. Med sådana förstås bl.a. uppgifter om länsstyrelse, diarie
nummer, uppdragsgivare, undersökande institution, tidpunkt för uppdragets ge
nomförande, medverkande personal och arbetsledare. Platsen för utredningen eller 
undersökningen (landskap, län, socken, fastighet) skall vara markerad på utdrag 
från lämpligt kartmaterial. Det bör också framgå vilket slags arkeologiskt uppdrag 
som utförts och vilket beslut som legat till grund för detta. Beskriv även kortfattat det 
aktuella arbetsföretaget och vilka beslut och ställningstaganden som det föregåtts 
av.

Till de tekniska och administrativa uppgifterna hör också fyndredovisningen. Om 
fynd har tillvaratagits bör detta tydligt redovisas i fyndlista, likaså om påträffade fynd 
ej har tillvaratagits.

Rapporten måste inledas med en beskrivning av vad för slags arkeologiskt 
uppdrag som utförts och vad som varit anledning till detta. Arbetsföretaget 
måste tydligt anges och kortfattat beskrivas. Texten bör hämtas från länssty
relsens beslut. Uppgifter om projektets geografiska belägenhet, beräknad tids
plan, omfattning och karaktär måste också redovisas. Det är av stor vikt att 
tekniska och administrativa uppgifter som ligger till grund för identifikation 
och uppföljning alltid anges på ett tydligt sätt och i överensstämmelse med 
redovisningen i undersökningsplanen.

Den arkeologiska rapporten bör innehålla uppgifter som gör att den kan 
användas i samband med fyndhantering och registrering i fornminnes- 
registret. När t.ex. fynd påträffas i anslutning till arkeologiska utredningar är 
det vanligt att dessa ej tillvaratas, vilket då tydligt måste redovisas i rappor
ten. I de fall fynden har tillvaratagits bör detta på motsvarande sätt anges.

Fornminnesregistret arbetar med den ekonomiska kartan i skala 1:10 000 
som grund. För hantering i registret erfordras därför att de aktuella fornläm- 
ningarna tydligt redovisas på ett skalenligt utdrag från den ekonomiska kartan.

Om det aktuella uppdraget föregåtts av en förstudie, särskild arkeologisk 
utredning eller förundersökning bör detta redovisas. Resultat och ställningsta
ganden som legat till grund för uppdragets fortsatta hantering bör beskrivas 
och sammanfattas.

Om uppdraget är etappindelat måste det tydligt framgå vilken del som 
rapporten avser samt om det kvarstår någon del av uppdraget.
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Syfte, vetenskaplig inriktning och kulturlandskap
Arkeologiska utredningar och undersökningar som beslutats i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 11 och 13 § § innefattar både antikvariska och veten
skapliga syften. Rapporten bör innehålla en redogörelse för dessa syften och 
den inriktning som ligger till grund för den aktuella utredningen eller under
sökningen och som redovisats i undersökningsplanen. Det är särskilt viktigt 
att rapporteringen av utredningar och förundersökningar utgår från syftena i 
2 kap. 11 och 13 §§ KML och inriktas på att presentera resultatet så att dessa 
verkligen utgör det eftersökta beslutsunderlaget (jfr Rekommendationer för 
tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 10-14 §§ KML). I slutundersöknings
rapporten bör tyngdpunkten ligga på beskrivningen av undersökningens re
sultat och den vetenskapliga bearbetningen men den ska även återspegla hela 
det arkeologiska förloppet i samband med borttagandet av fornlämn ingen.

Den berörda fornlämningsmiljön bör beskrivas så att den kan förstås i sitt 
kulturhistoriska sammanhang. I utrednings- och förundersökningsrapporter 
kan det vara tillräckligt med en översiktlig bild av områdets kända kulturhis
toriska förhållanden. Om det är relevant för uppdraget redovisas andra ar
keologiska/antikvariska undersökningar eller inventeringar som utförts i det 
aktuella området.

I slutundersökningsrapporten kan det vara motiverat att fördjupa helhets
bilden av de kulturhistoriska förhållandena i området, inklusive topografi 
och naturförutsättningar.

Metoder och vetenskapliga överväganden
I rapporten sammanfattas undersökningsplanens metodiska uppläggning av 
uppdraget. Metoderna kan under pågående arbete ha ändrats eller fördjupats. 
Om det skett avvikelser från planen anges varför och hur man gjort istället. I 
slutundersökningsrapporten är det angeläget att denna process finns beskri
ven och utvärderad för hela förloppet. I rapporten bör även de prioriteringar, 
dvs. medvetna val inom givna ramar, som gjorts i planeringsskedet och under 
arbetets gång redovisas och motiveras.

Redovisning av resultat
Resultatet bör alltid relateras till den undersökningsplan som ligger till grund 
för länsstyrelsens beslut. Redovisning av resultatet bör inte blandas samman 
med utvärdering och tolkning. Resultatet utgör den sammanställning av 
dokumentationsmaterialet utifrån vilken utvärdering och tolkning görs.

Själva rapporteringen innebär ofta att man lyfter fram ett urval av det 
undersökta materialet, och de data som använts, för att belägga ett visst be
skrivet förhållande eller för att stödja en gjord tolkning. Det samlade doku
mentationsmaterialet, dvs. det egentliga källmaterial som undersökningen 
producerat, bör däremot alltid finnas arkiverat och tillgängligt för att kunna 
ligga till grund för fortsatt och återkommande vetenskaplig bearbetning och 
alternativa tolkningar. Principerna för vad som redovisas eller utelämnas bör 
klart framgå i rapporten.
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Redovisningen av resultaten kan ske på olika sätt. Den kan vara upplagd 
geografiskt, kronologiskt eller tematiskt.

Rapportens uppläggning bör alltid styras av uppdragets syfte. För länssty
relser och exploatörer är en geografisk redovisning med stöd av en karta den 
naturliga formen av information vid fortsatta överväganden. För att undvika 
missförstånd bör man eftersträva en sammanhållen redovisning som tillgodo
ser båda dessa parters behov. Syftet med t.ex. en arkeologisk utredning är att 
ta reda på om fasta fornlämningar berörs av ett planerat arbetsföretag. Av 
rapporten bör det därför tydligt framgå om påträffade lämningar är forn
lämningar eller ej.

Det är av största betydelse för rapportens användbarhet att det snabbt och 
enkelt går att utläsa var arbetet utförts. Den översiktliga lägesangivelsen bör 
alltid ske på en karta. Flera kartor kan gärna kombineras för att öka tydlighe
ten. För att ge en allmän orientering om exploaterings- respektive undersök
ningsområdets belägenhet används lämpligen topografiska kartan (1:50 000). 
För att ange det exakta läget används ekonomiska kartan (1:10 000) eller 
någon lämplig exploaterings- eller detaljplan (1:1 000 - 1:5 000). Koordinat- 
och höjdangivelser bör anges i rikets nät. Kartor som baseras på digital tek
nik, exempelvis sådana som framställts med fältmätningar som grund, måste 
alltid förankras i kända orienteringspunkter.

Samtliga fornlämningar bör beskrivas och anges på en karta, oavsett om 
de är nypåträffade eller kända sedan tidigare. Beskrivningen bör följa FMR:s 
terminologi och praxis (se bilaga 4, Regler för anmälan till fornminnes- 
registret). I de fall sökschakt eller provgropar har grävts bör schaktplanerna 
redovisas och påträffade fornlämningar i schakten markeras. Schaktplanerna 
bör utformas så att det går att utläsa var i terrängen schakten lagts. Planerna 
bör förankras med hjälp av kända orienteringspunkter och den ekonomiska 
kartan.

Länsstyrelsens beslut anger om delar av en fornlämning kommer att ligga 
kvar efter en slutundersökning. I rapporten bör den kvarliggande fornläm- 
ningens utbredning också redovisas samt vilka åtgärder som har vidtagits 
eller bör vidtagas för dess bevarande.

Naturvetenskapliga analyser, t.ex. osteologiska, geovetenskapliga eller 14C, 
redovisas ofta som en bilaga till rapporten. För att underlätta läsningen bör 
de naturvetenskapliga resultaten också arbetas in på relevanta ställen i den 
löpande rapporttexten. Detta gäller även konserveringsrapporten.

Tolkning av resultat
Tolkning innebär bl.a. att det sammanställda dokumentationsmaterialet be
arbetas utifrån den i undersökningsplanen redovisade inriktningen som bör 
vara förankrad i såväl aktuell teoribildning och forskningsläge som i relevant 
kulturhistorisk bakgrund. Bearbetningen måste anpassas till uppdragets syfte 
och omfattning. Det är lika viktigt att redovisningen av ett begränsat uppdrag 
inte belastas med en alltför omfattande teoretisk diskussion som att ett större 
uppdrag inte saknar en sådan bearbetning. Det bör observeras att beskriv
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ningar och sammanställningar inte är detsamma som vetenskaplig bearbet
ning och tolkning av resultaten.

De skäl som legat till grund för valda metoder, dokumentationsprinciper, 
redovisningar, prioriteringar och tolkningar bör redovisas. Rapporteringen 
bör även omfatta en utvärdering av gjorda val och prioriteringar i förhål
lande till vad som angivits i undersökningsplanen. I den mån utvärderingen 
lett fram till särskilt intressanta frågor eller att man nyttjat eller utvecklat nya 
metoder bör dessa resultat kortfattat redovisas. Inom den arkeologiska 
rapportens ramar bör det också finnas möjlighet att kritiskt pröva de egna 
resultaten mot etablerade uppfattningar och rådande perspektiv. De valda 
tolkningsalternativen måste emellertid motiveras samt vägas mot möjlighe
ten av andra tolkningar.

Om utredningen eller undersökningen givit ett omfattande material, kan 
det vara motiverat att avsluta rapporten med en sammanfattande diskussion 
kring bearbetning och tolkningar. I samtliga fall är det dessutom lämpligt att 
tidigt i rapporten, t.ex. efter inledningen, sammanfatta resultat och slutsatser.

Förslag till fortsatta åtgärder
De förslag till fortsatta åtgärder som grundas på arkeologiska överväganden 
och som redovisas i utredningar och förundersökningar bör redovisas på ett 
sådant sätt att de ger underlag för länsstyrelsens antikvariska överväganden i 
ett ärende. Om det finns alternativ till de inför uppdraget givna förutsättning
arna som bättre tillgodoser skyddet för fornlämningarna bör dessa redovisas 
liksom om fornlämningarna löper risk att skadas genom annan påverkan än 
det aktuella arbetsföretaget. Förslag till fortsatta åtgärder eller konsekvens
bedömningar bör meddelas länsstyrelsen i särskilt yttrande. Länsstyrelsen 
skall även pröva frågan mot andra allmänna och enskilda intressen, vilket 
kan leda till en annan ståndpunkt än den specifikt arkeologiska eller antikva
riska.

Om uppdraget innehåller ett antal alternativ beträffande den planerade 
exploateringen måste vart och ett av dessa kommenteras objektivt och allsi
digt och med en konsekvensbeskrivning avseende alternativens påverkan på 
fornlämningar. Känsliga, bevarandevärda eller på annat sätt särskilt framträ
dande fornlämningsmiljöer kan särskilt uppmärksammas.
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Lämplighet och kompetens

Länsstyrelsen skall förvissa sig om att den som skall utföra en arkeologisk 
utredning eller undersökning är lämplig för detta. Mot bakgrund av riksda
gens uttalande att de uppdragsarkeologiska undersökningarna ska utgöra de
lar av en framåtsyftande forskningsprocess (jfr prop. 1993/94:177) har kraven 
på kunskapsuppbyggnad, forskning och förmedling inom den uppdragsarkeo
logiska verksamheten ökat, vilket medför att det finns saklig grund att ställa 
mycket höga kompetenskrav på de undersökare som önskar komma ifråga 
för att utföra en arkeologisk utredning eller undersökning.

RAÄ har tidigare behandlat frågan om undersökarens kompetens bl.a. i 
sina Allmänna råd, Att besluta om fornminnen (Underrättelser från RAÄ och 
SHMM 1981:3), i PM till länsmuseernas samarbetsråd angående den arkeo
logiska undersökningsverksamheten, Hasselmo, M., 1986-08-12 resp. 1987- 
02-06 samt i PM 1989:2 (För kännedom från Fornminnesavdelningen).

RAÄ har bl.a. anfört att undersökningstillstånd endast bör ställas till un
dersökare som kan garantera att det arkeologiska arbetet uppfyller rimliga 
vetenskapliga krav och kan ansvara för genomförande och rapportering. För 
att en undersökare skall komma ifråga bör denne därför vara väl insatt i 
aktuella, vetenskapliga frågor och gärna samarbeta med universitetsinstitution.

Länsstyrelsen bör i sin bedömning av undersökarens allmänna lämplighet 
särskilt beakta undersökarens yrkesskicklighet, varmed förstås dennes för
måga att tillämpa arkeologiska frågeställningar i en undersökningssituation 
samt att kunna göra prioriteringar och välja lämpliga undersökningsmetoder 
i relation till uppställda mål.

Länsstyrelsen bör också fästa vikt vid undersökarens skicklighet beträf
fande administrativa frågor samt projektledning och projektstyrning.

Lämplighet

Organisation
Länsstyrelsen bör kontinuerligt pröva lämplighet och kompetens hos samtliga 
undersökare som vill arbeta i länet. Undersökarens lämplighet bör komma 
till uttryck i dennes organisation, dvs. undersökarens förutsättningar att ge
nomföra ett visst uppdrag. Detta bör avspeglas i bemanning, administrativa 
rutiner, tillgång till relevant teknisk utrustning, erforderliga resurser för fynd
hantering, dokumentation m.m.

Undersökarens organisation bör vara stabil och varaktig när det gäller

26



bemanningen eftersom detta är en förutsättning för långsiktig uppbyggnad 
och genomförande av forskningsprogram. Ett mått på lämplighet är därför 
hur många fasta anställda denne har i förhållande till dem som tillfälligt 
anställs inför särskilda uppdrag. Under senare år har digital mätteknik och 
databehandling i allt större utsträckning kommit att användas vid genomför
andet av de arkeologiska undersökningarna. En undersökare bör vara väl 
insatt i sådan teknik, och tillämpningen av den i arkeologiska sammanhang. 
Undersökaren bör känna till gällande rutiner för fyndhantering och kunna 
garantera att fynden förvaras på ett betryggande sätt samt också ha doku
menterade kontakter med laboratorier och andra underkonsulter som kan ut
föra naturvetenskapliga analyser och konservering.

Kravet på att de uppdragsarkeologiska resultaten snabbt skall göras till
gängliga innebär också att undersökaren bör kunna organisera fält- och 
rapportarbetet effektivt samt ha visad förmåga till vetenskaplig och populär 
publicering av resultaten.

Samarbetsförmåga m.m.
Det är angeläget att undersökaren är väl förtrogen med gällande lagstiftning 
på kulturmiljöområdet, innefattande bl.a. föreskrifter, Allmänna råd och re
kommendationer, samt är införstådd med rollfördelningen mellan sektorns 
aktörer. Undersökarens vilja och förmåga att samarbeta med länsstyrelse och 
exploatör och i övrigt tillmötesgå uppställda krav, t.ex. genom att avrap
portera uppdragen i tid, bör uppfattas som ett mått på lämplighet. I de fall en 
undersökare inte uppfyller kraven bör länsstyrelsen i första hand överlägga 
med denne i syfte att avhjälpa bristerna. Om rättelse inte uppnås med detta 
förfarande bör länsstyrelsen överväga om undersökaren skall få komma 
ifråga för fler uppdrag innan bristerna kan anses vara avhjälpta.

Resultatet från en arkeologisk undersökning är en del i regionens kultur
historiska kunskapsuppbyggnad. Undersökaren bör därför kunna visa att han 
bedriver eller har för avsikt att bedriva samarbete med t.ex. länsmuseum och 
universitet som verkar i regionen. Undersökaren kan t.ex. ta initiativ till an
ordnande av uppföljningsmöten och seminarier i syfte att förmedla och disku
tera de uppdragsarkeologiska resultaten.

Erfarenhet
Undersökaren bör ha dokumenterad erfarenhet av uppdragsarkeologisk verk
samhet och bör ha genomfört uppdragen med tillfredsställande resultat inom 
angivna tids- och kostnadsramar, särskilt med hänsyn till rapportering. När 
länsstyrelsen bedömer en undersökares lämplighet för ett uppdrag bör man 
också väga in undersökarens erfarenhet vad gäller undersökningar av samma 
karaktär, dvs. av boplatser, gravar, skilda tidsperioder och funktioner, t.ex. 
järnframställningsplatser, odlingslandskap m.m. Också undersökarens erfa
renhet från uppdrag av liknande svårighetsgrad och omfattning bör beaktas. 
Undersökaren bör dessutom vara väl insatt i de vetenskapliga fråge
ställningar som kan vara aktuella, lokalt och regionalt.
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En undersökares lämplighet för olika typer av undersökningar är i regel 
väl känd av länsstyrelsen om denne under en längre tid verkat i regionen. Det 
kan däremot bli svårare för länsstyrelsen att bedöma en undersökare som 
nyligen etablerat sig eller någon som önskar komma i fråga för uppdrag i en 
region där man tidigare inte utfört undersökningar. I de fall länsstyrelsen 
bedömer att det är lämpligt att fördela uppdrag till sådana undersökare, bör 
undersökaren först tilldelas mindre uppdrag, varefter länsstyrelsen får utvär
dera undersökaren i förhållande till de allmänna kraven på lämplighet och 
kompetens.

Ekonomiska förhållanden
Undersökaren skall ha stabila ekonomiska förhållanden och en klanderfri 
ekonomiförvaltning med för verksamheten anpassad redovisning samt en 
genomsiktlig och konsekvent taxesättning. Länsstyrelsen bör förvissa sig om 
att undersökaren inte belastas av skatte- eller avgiftsskulder eller att det före
ligger hinder av annan art. Länsstyrelsen kan kräva att undersökaren själv 
intygar sin lämplighet genom att uppvisa erforderlig dokumentation.

Kompetens
Kraven på de arkeologer som deltar i en undersökning bör som lägst vara 
avlagd grundexamen med minst 60 poäng i ämnet arkeologi samt genom
förd, godkänd praktiktjänstgöring om minst tre månaders fältarbete under 
erfaren ledning. Det är dessutom viktigt att besitta en förmåga att vetenskap
ligt behandla ett källmaterial samt kunna uttrycka sig i skrift. Arkeologer i 
arbetsledande ställning bör därutöver ha mångårig erfarenhet av arkeolo
giska undersökningar samt dokumenterad vetenskaplig kompetens, gärna i 
form av en högre akademisk examen eller aktiva forskarstudier. Det säger sig 
självt att ju mer komplicerad en undersökning är, desto högre måste kraven 
på medverkande arkeologers kompetens ställas.

Exempel på andra kompetenskriterier kan vara undersökarens program 
för utveckling av personalens kompetens, huruvida man bedriver arkeologisk 
metodutveckling eller utveckling av datasystem och andra tekniska hjälpme
del, rapport- och informationsutveckling m.m.
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Konservering

Konserveringen bör utvecklas till att bli en integrerad del av den arkeologiska 
undersökningen. Konservatorn har två huvudsakliga funktioner i det arkeolo
giska fältarbetet: dels att tillhandahålla råd för hantering och förvaring i fält 
av uppgrävt material, dels att ge handgriplig assistans vid eventuella kompli
cerade preparatupptagningar. Inför det egentliga konserveringsarbetet står 
konservatorn till förfogande med rådgivning för att tillföra konserverings- 
tekniska aspekter på eventuell prioritering samt för åtgärds- och kostnadsberäkning.

Kompetenskrav
Den konservator som anlitas bör ha en formellt erkänd utbildning i yrket och 
vitsordad erfarenhet av konservering av arkeologiska föremål. Konservatorn 
bör vara förtrogen med aktuell forskning och nya rön inom det arkeologiska 
konserveringsområdet gällande metod och material. Anlitad konserverings- 
institutionZ-företag bör ha tillgång till lokaler som uppfyller såväl de krav på 
arbetsmiljö som gäller för laboratorieverksamhet som de krav på säkerhet 
som är nödvändiga för lokal där fornfynd förvaras. Institutionen/företaget 
bör därutöver uppfylla allmänna krav på lämplighet i enlighet med RAÄ:s 
rekommendationer, bl.a. i fråga om tillräckliga resurser och lämplig organi
sation för arbetsuppgifterna. Ansvaret för fynden under konserveringen åvilar 
konserveringsinstitutionenZ-företaget.

Åtgärdsförslag
Konservatorn bör vara vidtalad och delaktig redan i samband med upprät
tande av undersökningsplan och senast i undersökningens inledning för att 
kunna vara tillgänglig för rådgivning och akuta insatser i fält.

Konservatorn upprättar ett åtgärdsförslag för fyndhantering i fält och kon
servering, grundat på undersökarens uppskattning av beräknad fyndmängd 
och fyndkategorier. Åtgärdsförslaget skall omfatta principer för hur fornfynd 
av olika material bör omhändertas efter utgrävning, förvaring av dem i fält 
och förpackning av dem vid transport (se bilaga 5, Omhändertagande av 
material i fält). I åtgärdsförslaget skall också redovisas hur fynden skall kon
serveras. Konserveringen skall omfatta frampreparering, kemisk ochZeller fy
sisk stabilisering och i förekommande fall ytskyddande behandling. I konser
veringen ingår kemiska analyser som bedöms vara av arkeologiskt eller 
konserveringstekniskt intresse. En eventuell prioritering av vilka fynd som 
skall framprepareras görs i samråd med undersökaren.
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Kostnadsberäkning
Konservatorn gör en kostnadsberäkning för fyndhantering i fält och konserve
ring baserad på åtgärdsförslaget. Denna kostnadsberäkning bör ingå i under
sökningsplanen. Om fyndmaterialet visat sig bli större eller vara i sämre 
kondition än beräknat när undersökningen är genomförd, bör konservatorn 
lämna en förnyad kostnadsberäkning för länsstyrelsens bedömning av erfor
derliga resurser.

Dokumentation
Konserveringen bör ske i nära samråd med undersökaren och i anslutning till 
den arkeologiska undersökningen så att konservatorns observationer, liksom 
resultaten av eventuella analyser, som utförts i samband med konserveringen, 
kan infogas i undersökningsrapporten. Alla konserveringsåtgärder skall do
kumenteras i en konserveringsrapport (se exempel på konserveringsrapport i 
bilaga 5). I rapporten skall finnas uppgifter om fyndort, föremål, uppdragsgi
vare och ansvarig konservator och konserveringsinstitutionAföretag. Vidare 
skall ingå beskrivning av fynden och deras tillstånd, samtliga konserverings
åtgärder och använda kemikalier, speciella iakttagelser och anvisningar om 
förvaring. Dessutom skall uppgift om fotografering och röntgen samt resultat 
från eventuella analyser också finnas med i rapporten.

Uppföljning och utvärdering
En utvärdering av konserveringsarbetets kvalitet låter sig inte göras utan att 
noga beakta de hanterings- och förvaringsförhållanden som varit rådande 
både före och framför allt efter konserveringsarbetets slutförande. Dessa fak
torer står kanske många gånger utanför den anlitade konservatorns ansvar 
och möjligheter att påverka. Konserveringsarbetets kvalitet kan följaktligen 
bara bedömas utifrån dokumentationens kvalitet.
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BILAGA 2

Regler för arkivmaterial

Allmänna krav

Rapportens delar
En rapport består alltid av en skriftlig redogörelse (huvudexemplaret).

Till en undersökningsrapport hör vanligen bilagor. Det kan också finnas 
bilagor till utrednings- och förundersökningsrapporter. Fyndförteckningen 
med fyndtabellen bör däremot ingå i huvudexemplaret.

Bilagorna kan utgöras av
- redogörelser för osteologiska analyser
- protokoll över fosfatundersökningar
- ritningar
- fotografier

Bilagorna kan ingå i den distribuerade rapporten, men även underlagshand- 
lingar (primärmaterial), som inte distribueras, anses här som bilagor.

Arkivering av rapporter
Arkivkrav gäller för de rapporter med tillhörande primärmaterial som arki
veras hos

- länsstyrelsen
- den ansvariga institutionen (länsmuseet eller motsvarande museum)
- Riksantikvarieämbetet

För andra distribuerade exemplar ställs inga arkivkrav.
Primärmaterialet i form av originalritningar och fotografiska kopior med 

negativ jämte annat underlag (t.ex. mätprotokoll), som anses behövligt för 
förståelsen av undersökningsresultaten, arkiveras hos den ansvariga institu
tionen. Om primärmaterialet framställts av ett privat företag, bör länsstyrel
sen träffa avtal med detta om att primärmaterialet skall överlåtas till länssty
relsen eller länsmuseet för arkivering.
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Identifikationsuppgifter
Rapporten skall registreras (diarieföras) hos den institution eller myndighet 
som har låtit upprätta den. Har den upprättats av ett privat företag, bör läns
styrelsen fordra, att företaget som alternativ till ett diarienummer märker 
rapportens huvudexemplar och bilagor med ett rapportnummer.

Diarienummer skall finnas utsatt på både huvudexemplaret och bila
gorna. F.ö. skall följande uppgifter finnas noterade på samtliga lösa hand
lingar med undantag av fotonegativen:

- landskap och stad eller socken'
- fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar2
- RAÄ:s fornlämningsnummer

Varje utredning eller undersökning bör rapporteras för sig. Samlingsrapporter 
bör undvikas. Om det är nödvändigt, kan sådana rapporter accepteras, men 
de får inte överskrida läns- eller landskapsgränser av hänsyn till att de skall 
kunna arkiveras topografiskt. Överlappar fornlämningen en sockengräns, 
bör rapporten registreras under endera socknen (företrädesvis den där det 
större området ligger) och den andra socknen utmärkas med parentes.

Arkivbeständighet
Rapporten skall alltid vara arkivbestandigt utförd. Det innebär, att - utöver 
vad som nämns nedan - tejper, vanliga kontorsklister, spritpennor o.dyl. un
der inga villkor får användas i de exemplar som skall finnas hos länsstyrel
sen, länsmuseet och Riksantikvarieämbetet.

Texthandlingar
Kraven gäller huvudexemplaret och andra texthandlingar, som bifogas den 
skriftliga rapporten.

Identifikationsuppgifter
Utöver identifikationsuppgifterna ovan skall diarienummer för länsstyrelsens 
beslut alltid finnas tydligt utsatt.

I huvudexemplaret bör finnas en förteckning över det skriftliga och bild
mässiga dokumentationsmaterial (dvs. underlagshandlingar eller primärma
terial) som inte ingår i själva rapporten (huvudexemplaret och bilagorna). I 
denna bör under rubriken Arkivhandlingar finnas uppgifter om dels förva
ringsplatsen, dels omfattningen av skilda handlingstyper.

‘ATA:s tryckta förteckning över städer och socknar bör följas.
2Om möjligt utsattes även äldre fastighetsbeteckning. I städer, som fått kvartersindelningen 

ersatt med trakt- och blockindelning, är det önskvärt att även äldre kvartersnamn 
angives. För landsbygden bör det finnas uppgift om tidigare by- eller gårdsnamn.
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Registrerings- och arkiveringsmtinerna varierar hos olika museer och 
myndigheter, men om möjligt bör man referera till nummer, t.ex. negativ
nummer. I annat fall bör antalet uppges, så att omfånget av primärdoku
mentationen framgår.

Exempel på förteckning över bilagor och primärmaterial

Arkivhandlingar
Samtliga handlingar förvaras i N.N. länsmuseum
Textbilagor T.ex. redogörelse för osteologiska

analyser, fosfatundersökningsprotokoll 
Antal [4 ritningar] eller ritningsnummer 
Antal [23 negativ] eller negativnummer 
[neg. nr 1-23]
Antal eller fotonummer
Ingen uppgift om de ingår i huvudexemplaret
Antal eller nummer
Antal eller nummer

Originalritningar
Negativ

Kontaktkopior
Förstoringar från kontaktkopior 
Negativ av fotoplaner, fotokartor 
Fotoplaner, foto kartor

Arkivbeständighet
Huvudexemplaret och distribuerade bilagor bör utskrivas på papper av kva
liteten ”Svenskt arkiv 80” eller motsvarande. Godkända skrivmedel enligt 
SP:s lista över certifierade skrivmateriel skall användas (avser även kopia
torer och IT-skrivare). De handlingar som skall arkiveras får ej ha större 
format än A4.

Texthandlingar skall inte långtidförvaras i kontorspärmar utan läggas in i 
arkivkapslar eller arkivkartonger.

Ritningar
Med ritningar avses även ritade kartor och planer. För fotoplaner och foto
kartor, se avsnitt om fotografier, sid. 39.

Fältritningar och renritningar i original
I arkivet hos den ansvariga institutionen bör finnas endast ett exemplar av 
varje ritning.

I första hand bör fältritningen vara arkivexemplar. Det innebär, att den 
måste vara arkivbeständigt utförd och att läsning och tolkning inte får bereda 
svårigheter. Om fältritningen inte motsvarar sådana krav, bör den renritas 
och renritningen bevaras som arkivexemplar. I så fall måste renritningen kon
trolleras noga mot originalet, dvs. fältritningen.

Renritningar, som gjorts enbart som tryckförlagor, bör inte arkiveras, om 
motsvarande fältritningar uppfyller kraven på läsbarhet och arkivvärdighet.
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Renritningar, som utgör sammanställningar av fältritningar, skall natur
ligtvis bevaras som arkivexemplar.

Distribuerade kopior av ritningar
Till de exemplar av rapporten som distribueras fogas vanligen ett urval rit
ningar. De kan antingen ingå i huvudexemplaret eller bifogas som särskilda 
bilagor. Ingår de i huvudexemplaret, bör de ha format A4. Förlängd A4 (se 
sid. 38) ned vikt till normal storlek godtages också.

Numrering
Varje ritning bör numreras på ett sådant sätt, att numret blir unikt. Rapport
ens diarienummer kan t.ex. användas som överordnad beteckning, till vilken 
ritningens nummer fogas.

Exempel. Har rapporten diarienummer 220-1234-97, kan ritningsnumret 
konstrueras på följande sätt: 971234-01. 01 blir då ritningens eget num
mer.

Namnruta
Namnrutan - dvs. uppgifterna om ritningens innehåll m.m. - placeras för sig 
i ritningens nedre högra hörn. Avståndet från kanten bör vara minst 7 mm i 
format A3 och 10 mm för större format.
I namnrutan anges

- koordinatsystem
- höjdsystem
- ritningens innehåll i klartext
- fornlämningsnummer enligt Riksantikvarieäml : ts fornminnesregister
- ägobeteckning (kvarter, gårdsnamn, fastighetsnummer el. dyl.)
- stad eller socken enligt ATA:s sockenförteckning
- landskapsforkortning enligt ATA:s sockenförteckning
- skala
- rapportens diarienummer eller motsvarande hos den ansvariga institu
tionen
- ritningens nummer (se Numrering ovan)
- datum för ritningens upprättande och eventuell renritning
- namn på den som upprättat ritningen och den som eventuellt renritat 
den.
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Exempel på namnruta

N.N. länsmuseum Innehåll

Skala

Fastighet

Koordinatsystem Socken/stad Landskap

Höjdsystem Fornl. nr Diarienr Upprättad år

Upprättad av Renritad av Ritn. nr

Format
Standardiserade format bör användas. Ritningar, som anses fordra större for
mat, delas lämpligen upp på flera.

Rekommenderade format för arkeologiska ritningar

A-serien

AO

Normalformat mm

841x1189

Förlängda format mm

Al 594x841 594x1189
A2 420x594 420x1189 eller 841
A3 297x420 297x841 eller 594
A4 210x297 210x420

Arkivbeständighet och förvaring
Ritningsunderlaget skall vara av arkivbeständig kvalitet. Ritfilm och tusch 
skall vara godkända enligt SP:s förteckning över certifierad skrivmateriel. 
Blyerts godtages för fältritningar.

Originalritningar bör förvaras plant liggande i ritningsskåp. Långtids- 
förvaring på annat sätt bör undvikas.
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Fotografier
Färgfilm skall inte användas för fotografier, avsedda att arkiveras för framti
den. Däremot godtages färgutskrifter från digitalt lagrade bilder och kopior 
framställda med godkänd färgkopiator.

För IT-lagrade bilder, se Digitala uppgifter sid. 40.

Gallring
Det samlade fotomaterialet till en undersökning skall genomgås och gallras. 
Endast de fotografier som är oundgängligen nödvändiga för förståelsen av 
undersökningsresultatet skall återstå.

Negativet bör gallras samtidigt med kopian. Gallrade bilder bör förstöras. 
Negativ, som inte lämpligen kan klippas bort ur en filmremsa, makuleras 
genom överkryssning med tusch.

Arkivering
Negativ skall efter gallring arkiveras. De placeras i kuvert, fickor eller om
slag av syrafritt papper eller plast av ren polyester, polyeten eller polypropy
len.

Kontaktkopior (kontaktark) och förstoringar, som efter gallring skall beva
ras, uppsattes helst på syrafria kartongark (A4-format) med fotoadhesiv under 
värmepress. De flesta klistersorter är skadliga, varför klister bör undvikas.

Fotoplaner och fotokartor, dvs. montage av lodfotografier, bör inte arkive
ras i original utan reprofotograferas och monteras på samma sätt som andra 
kopior.

Registrering
Negativ registreras och märkes enligt de regler som gäller hos myndigheten 
eller institutionen.

Kopiorna bör förses med följande uppgifter :

- landskapsforkortning enligt ATA:s sockenförteckning
- stad eller socken enligt ATA:s sockenförteckning
- ägobeteckning
- rapportens diarienummer eller motsvarande hos den ansvariga institu
tionen
- anläggningsnummer
- bildbeskrivning
- fotografens namn och år (ev. datum) för exponeringen
- negativnummer
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Om t.ex. flera kopior monterats på samma ark, kan det vara lämpligt att 
skriva de gemensamma uppgifterna överst eller nederst på arket och de upp
gifter som hänför sig till den enskilda bilden vid sidan av eller under denna.

Digitala uppgifter (IT-handlingar)
Uppgifter, som lagrats på IT-medium, skall i relevanta delar skrivas ut på 
arkivbeständigt underlag och ingå i rapportens texthandlingar, ritningar eller 
bilder. SP:s förteckning skall följas.

Utskrifter av digitalt lagrade fotografier kan göras på godkänd färg
laserskrivare. F.n. finns ingen s.k. sublimeringsskrivare godkänd, men bilder 
gjorda på sådana bör kunna godtagas.

Disketter får ej användas för arkivering. I den mån man för framtiden 
önskar bevara andra lagrade data än de som utvalts för utskrift, kan detta 
endast ske i väl underhållna IT-system.

Kommentarer till arkivkraven

Vad är arkivhandlingar?
Arkiv brukar definieras som ett bestånd av handlingar, vilket efter hand växer 
fram hos en arkivbildare (t.ex. en länsstyrelse, ett museum, en privatperson) 
som resultat av dennes verksamhet och läggs till förvaring hos denne. Arkiv
handlingarna dokumenterar verksamheten och blir en materiell rest av den.

En arkivhandling behöver således inte vara detsamma som en original
handling. I allmänhet brukar den institution som upprättat handlingen arki
vera originalet hos sig, men den kopia eller avskrift som skickas till någon 
annan institution blir arkivhandling också där. När det gäller IT-baserade 
handlingar är det över huvud taget inte längre möjligt att tala om original.

Hos statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter och hos 
stiftelser, där kommuner och landsting utövar ett rättsligt bestämmande infly
tande (dvs. i praktiken har majoritet i styrelsen), är arkivhandlingar i princip 
detsamma som allmänna handlingar. Bestämmelserna finns i bl.a. tryck
frihetsförordningens (SFS 1949:105) 2 kap., sekretesslagen (SFS 1980:100), 
särskilt 15 kap., och arkivlagen (SFS 1990:782), samtliga med senare änd
ringar. Först 1995 blev handlingar hos de nämnda stiftelserna jämställda med 
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen efter ändringar i sekre
tess- och arkivlagarna.

Handlingarnas fysiska beskaffenhet spelar ingen roll. De kan lika gärna 
vara fotografier eller elektroniska upptagningar som skrivna aktstycken eller 
ritningar. Trycksaker är vanligen icke arkivhandlingar, men ingår de i ett 
ärende, blir de det. Tryckta arkeologiska rapporter är således arkivhand
lingar hos de institutioner som deltagit i beredningen av undersökningstill- 
ståndet eller som ansvarar för det tillhörande fyndmaterialet.
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Vad skall bevaras och vad kan gallras?
Huvudprincipen är att de allmänna handlingarna skall bevaras. Allmänna 
handlingar är enligt tryckfrihetsförordningen sådana handlingar, som inkom
mit till eller upprättats hos en myndighet. Inkomna handlingar skall - mycket 
förenklat uttryckt - ha någon beröring med myndighetens verksamhet för att 
ha betydelse som arkivhandlingar.

”Arbetspapper” (minnesanteckningar, t.ex. PM som inte tillför ett ärende 
sakuppgifter) är inte allmänna handlingar, såvida de inte tages om hand för 
arkivering.

Under vissa villkor får allmänna handlingar - trots huvudprincipen - gall
ras, dvs. förstöras. För att man skall få gallra allmänna handlingar måste det 
finnas en föreskrift i lag eller författning eller ett särskilt beslut, grundat på en 
sådan föreskrift. Riksarkivet beslutar om gallringsföreskrifter för statliga 
myndigheter (särbestämmelser för personuppgifter enligt personuppgifts
lagen, SFS 1998:204, och i vissa fall - t.o.m. sept. 2001 - enligt datalagen, 
SFS 1973:289). Kommuner och landsting får gallra allmänna handlingar med 
stöd av arkivlagen. För stiftelser, t.ex. länsmuseer, blir det sannolikt styrelsen 
som beslutar om gallring.

Utgallrade handlingar skall förstöras under betryggande omständigheter. 
De får inte skänkas bort eller läggas undan. Orsaken är - förutom att vissa 
handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter - att det blir synnerligen 
arbetskrävande att i efterhand bestämma deras värde och eventuellt ordna 
dem, ett arbete som alltså blir oekonomiskt, eftersom materialet redan be
dömts som umbärligt.

Riksarkivet har bl.a. givit föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA:s författningssaml. 1991:6). 
Enligt dem bör myndigheterna utgallra t.ex. övertaliga kopior och dupletter, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse, handlingar som in
kommit för kännedom och inte föranlett någon åtgärd.

För Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer finns det sedan 
1979 ett gallringsbeslut (RA nr 673), enligt vilket bl.a. olika planunderlag, 
som inges i samband med ansökningar om borttagning av fasta forn- 
lämningar, får utgallras när de inte längre behövs. Skälet är, att RAÄ endast 
bevakar den antikvariska aspekten på exploateringar och att Antikvarisk
topografiska arkivet (ATA) följaktligen inte är primärt sökställe för den som 
forskar om samhällsplanering; sådana handlingar skall finnas hos de plan
myndigheter eller affärsverk som upprättat handlingarna eller handlagt ären
dena.

Man bör undvika att dubblera informationen, både därför att det medför 
extra kostnader för förvaring, registrering osv. och därför att det kan bereda 
autencitetsproblem. Varje institution rekommenderas därför att bevara endast 
ett original av varje plan och ritning, dvs. antingen fältritningen eller renrit
ningen; det andra exemplaret gallras. Är renritningen en sammanställning av 
flera fältritningar, skall naturligtvis både den och fältritningarna arkiveras.
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Renritningar av fältritningar, som framställts för publicering, bör inte spa
ras, om fältritningarna blir arkiverade. Från källkritisk synpunkt torde 
fältritningarna ha större värde än renritningarna, som ju innebär ytterli
gare ett led i tolkningen av fornlämningen. De bör alltså ses som origina
len, men det blir då mycket viktigt att de också är möjliga att tolka, dvs. 
utförda enligt ritningsrekommendationerna och inte alltför förstörda av 
t.ex. dålig väderlek. Naturligtvis kan också renritningar bevaras som ori
ginal, förutsatt att de är väl kontrollerade mot sina förlagor.

Fotodokumentationen kan också behöva gallras, t.ex. när man har flera bil
der av samma motiv men med olika exponeringar.

Hur behandlas underlagshandlingarna (”primärmaterialet”)?
En arkeologisk rapport innehåller ofta ett urval av den dokumentation som 
gjorts vid undersökningen eller utredningen. Underlaget kan bestå av fotogra
fier, negativ till fotografier, originalritningar, mätprotokoll från t.ex. fosfat
analyser eller osteologiska analyser etc., som inte bifogats rapporten eller 
endast sammanfattats där.

Om primärmaterialet skall bevaras eller gallras ut, beror på den slutliga 
rapportens fullständighet. Är rapporten så fullständig, att primärmaterialet 
inte kan tillföra forskningen några nya sakuppgifter, bör det inte bevaras. Är 
den däremot endast en sammanfattning av ett fullständigare underlag, bör 
primärmaterialet tas om hand för arkivering. Det kan då bli av värde för 
framtida forskning, exempelvis för att man skall kunna bedöma resultaten 
källkritiskt. I och med att primärmaterialet sparas, gäller reglerna om all
männa handlingar. Det innebär bl.a., att arkivkraven på beständighet, redo
visning och förvaring skall uppfyllas.

Det blir ofta en skönsmässig bedömning - som givetvis måste utgå från 
kunskap om forskningsvärdet i dokumentationen - av hur mycket av un
derlaget som skall arkiveras. Med hänsyn till det tämligen omfattande 
arbete som kan fordras för att bringa primärmaterialet i ett arkivdugligt 
skick bör man vara restriktiv. Samtidigt är det viktigt, att det bevarade 
underlaget är relevant för syftet med undersökningen - det förekommer 
alltför mycket ”överdokumentation”, särskilt av fotografier, som egentli
gen inte tillför någon kunskap men är kostsam att omhändertaga, både vid 
sorteringen (arbetstid) och för framtiden (forvarings- och lokalkostnader 
etc.). Rensningen av primärmaterialet bör därför göras av en kunnig ar
keolog, helst grävningsledaren, som bäst kan bedöma informationsvärdet 
i bilderna.
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Var skall rapporten och primärmaterialet arkiveras?

Länsstyrelsen
I de fall länsstyrelsen själv framställer arkeologisk dokumentation, hör ori
ginalrapporten till länsstyrelsens arkiv. Då gäller länsstyrelsens arkivregler, 
men rapporten skall naturligtvis överlämnas till länsmuseet (motsv.) och 
Riksantikvarieämbetet. Primärmaterialet tillhör likaså länsstyrelsen men får 
överlämnas till länsmuseet.

I rapporten bör det finnas hänvisning till underlagsmaterialet och uppgift 
om var det förvaras, så att man enkelt kan återsöka det. Av samma skäl bör 
sammanhanget med undersökningstillstånd och annan skriftväxling framgå, 
t.ex. genom korsreferenser.

Vid alla utredningar och undersökningar bör länsstyrelsen ange i villko
ren, vem som skall omhändertaga primärmaterialet.

Praxis för vem som förvarar primärmaterialet skiftar. Riksarkivet har 
emellertid givit länsstyrelserna tillstånd att låta länsmuseerna övertaga 
primärmaterialet med hänsyn till bl.a. ansvarsfördelningen inom den re
gionala kulturmiljövården (Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter 
1997:59). Frågan får alltså regleras genom avtal mellan länsstyrelse och 
länsmuseum.

Länsmuseet eller motsvarande museum
Det är viktigt, att länsmuseet kan överblicka kulturmiljövården i länet, så att 
man kan bygga upp arkeologisk kunskap och återföra den. Detsamma gäller 
det kommunala museum som ansvarar för kulturmiljövården inom sitt om
råde. Ett exemplar av rapporten bör därför lämnas till länsmuseet eller det 
kommunala museet.

När en utredning eller undersökning utförts av museet, skall ett exemplar 
av rapporten tillställas länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Om primär
materialet skall bevaras, bör det arkiveras hos länsstyrelsen eller museet och 
inte distribueras. Negativ bör vara kvar hos museet. Det är viktigt, att rap
porten innehåller uppgifter om förvaringsplatsen för primärmaterialet, så att 
man lätt kan återfinna det, liksom att museet har god ordning på materialet.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för fornlämningarna i riket för
utsätter, att ämbetet har information om arkeologiska undersökningar och 
utredningar. Bland annat skall alla ingrepp antecknas i fornminnesregistret 
och statens rätt till fynden bevakas. Därtill är det angeläget för arkeologisk 
forskning, att resultat från undersökningar i hela landet kan återfinnas i ATA.

Arkeologisk dokumentation, som sammanställes av Riksantikvarieämbe
tet (Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV) arkiveras i ATA enligt 
interna anvisningar.
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Privata företag och privatpersoner
Ett privat företag eller en privatperson har inte något lagligt ansvar att arki
vera något av dokumentationen från en utredning eller undersökning, inte 
heller att göra den tillgänglig för forskning. Det finns således ingen säkerhet 
för att material bevaras. Så snart dokumentationen lämnats över till länssty
relsen eller länsmuseet, faller den dock under arkivföreskrifterna.

Av undersökningsvillkoren följer att rapporten skall överlämnas till läns
styrelsen i ett visst antal exemplar. Det relevanta primärmaterialet bör också 
överlämnas till länsstyrelsen eller länsmuseet, och länsstyrelsen bör således 
angiva detta i villkoren. Materialet bör givetvis vara i arkivvärdigt skick, 
dvs. arkivkraven skall vara uppfyllda. Slutligen är det mycket viktigt, att den 
ekonomiska upphovsrätten till dokumentationen - rapport och primärmate
rial - får disponeras av staten och museet; i annat fall kan krav på ersättning 
för publicering eller visning komma. Länsstyrelsen bör således ha reglerat 
upphovsmannarätten i villkoren.

Det är naturligtvis viktigt att dokumentationen kan utnyttjas. För enskilt 
bruk och vetenskapliga framställningar reser upphovsrättslagen (SFS 
1960:729 med många senare ändringar) inga större hinder utöver att 
upphosvmannens ideella rätt skall respekteras. Däremot har upphovsman
nen rätt till ekonomisk ersättning, om upphovsrättsskyddat material nytt
jas i populärvetenskapliga sammanhang, t.ex. museiutställningar, eller för 
kommersiellt bruk, t.ex. reklambroschyrer. Bildrättigheterna torde vara 
viktigast i detta sammanhang, men också text, teckningar och ritningar 
kan omfattas av upphovsrättslagen. Rättigheterna kan överlåtas helt eller 
delvis, i det senare fallet t.ex. på så sätt att både staten/museet och upp
hovsmannen får den.

Vilka är arkiveringskraven?
Det är nödvändigt att försäkra sig om att informationen på arkivhandlingar 
inte förstörs genom olämpliga material eller dålig miljö. I det offentliga 
regelverket finns noggranna föreskrifter om bl.a. de skrivmedel, papper och 
ritningsmateriel som skall användas. På grundval av dessa regler publicerar 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Box 857, 501 15 Borås) årligen 
SP:s förteckning över certifierad skrivmateriel. Den kompletteras av supple
mentlistor, som också sänds ut till prenumeranterna.

Skrivna handlingar
Arkivbeständigt pappet, märkt Svenskt arkiv, bör användas för sådana skrift
liga handlingar, som väntas bli utsatta för stort slitage. Dit hör arkeologiska 
rapporter, som har högt forskningsvarde och lång aktualitet. För andra slags 
handlingar är det numera tillåtet att använda äldringsbeständigt papper, som 
uppfyller Riksarkivets krav men är mindre tåligt mot nötning.
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Pappersleverantörerna skall avge s.k. leverantörsförsäkran för de pappers
sorter som är godkända som åldringsbeständiga. Leverantörerna brukar 
utmärka åldringsbeständiga (även kallade åldringsstabila) papper i sina 
kataloger. I allmänhet uppfyller samma kvaliteter också miljökraven. 
Finns ingen uppgift, bör man begära en sådan av grossisten eller leveran
tören.

De skriftliga handlingarna bör vara i format A4. Vanlig arkivinredning är 
avpassad för detta format, som ju är standard för skrivelser. Om texten skrivs 
på papper i större format, t.ex. A3, uppstår onödiga arkiveringskostnader och 
sämre överskådlighet (handlingen kan inte placeras tillsammans med andra 
handlingar rörande t.ex. samma socken).

Vissa entreprenörer begär att få rapporten i format A3, eftersom andra 
byggnadshandlingar sägs ha detta format. Det finns emellertid ingen an
ledning att framställa texten i ett så stort format, att det inte stämmer 
överens med vanlig skrivstandard. Det är inte heller ovanligt bland arki
tekter, tekniker och byggföretag, att byggbeskrivningar i A4 är samman
förda med ritningskopior i A3 i samma pärm eller mapp, men detta bör 
undvikas vid arkivering för framtiden.

IT-bandlingar
När det gäller arkivkrav på ADB-upptagningar (IT-lagrad information), är 
förhållandet mer komplicerat. Enligt en huvudregel i sekretesslagen (15 kap. 
14 §) skall upptagningar, som ingår i ärenden, i princip tillföras handlingarna 
i ärendet i läsbar form, dvs. i utskrift. Det gäller således de allmänna hand
lingarna, inte ”arbetspapperen”. Vissa slags IT-uppgifter, såsom arkeologiska 
mätdata, kan skrivas ut som ritningar och på vanligt vis bifogas rapporten.

För närvarande är det inte att rekommendera, att man försöker bevara 
arkeologiska rapporter och primärmaterial på IT-medier; de kan inte godta
gas som arkivhandlingar utan att en mängd villkor är uppfyllda.

Disketterna kan innehålla mer information än vad som skrivs ut. Genom 
olika sammanställningar kan man erhålla nya kombinationer av uppgifter 
(potentiella handlingar). Om man önskar bevara möjligheten att skapa 
potentiella handlingar, är det inte möjligt att arkivera disketterna för even
tuell användning senare, kanske efter många år. Disketterna har i sig 
själva mycket dålig arkivbeständighet (man brukar räkna med högst 10 
år), men framför allt förändras systemen och maskinerna så fort, att det 
kan bli omöjligt att nyttja dem efter några år. De måste i stället kon
verteras till större system. Därvid skall Riksarkivets fordringar på säker
het, framställning, kopiering, konvertering, dokumentation, dataorganisa
tion, datarepresentation, databärare och vård vara uppfyllda. Det är abso
lut nödvändigt, att systemen är väl dokumenterade, om man skall kunna 
återvinna informationen efter en längre tid. Det kan vidare nämnas, att

45



arkivväsendet f.n. endast godtager band på spole eller i kasett och optiska 
skivor eller band för långtidslagring. I den fysiska vården ingår bl.a. regel
bunden kontroll och kopiering av banden eller de optiska skivorna. Kra
ven på arkivsäkerhet leder också till att systemen måste ha en god admi
nistration under hela sin livstid, så att det finns fungerande bevaknings- 
rutiner; här räcker det inte med att ge en person ansvaret, utan detta måste 
vara organisatoriskt förankrat.

Optiska skivor (CD-ROM, CD-WORM, CD-ON, PhotoCD) har en längre 
fysisk livslängd än elektromagnetiskt lagrad information; man har uppskattat 
en skivas livslängd till 20 eller 30 år (olika uppgifter förekommer). Man 
måste emellertid komma ihåg, att tekniken bygger på nya, ännu ej etablerade 
standarder, vilket innebär en risk för att informationen inte blir åtkomlig på 
sikt.

Ritningar
Ritfilm bör i första hand användas för ritningar. Det finns också rutad film för 
fältritningar. Om man väljer att arkivera sådana, kan blyerts - som egentli
gen inte är godkänd för arkivhandlingar - godtagas. Önskar man däremot 
arkivera renritningarna skall man tänka på att SP:s lista också anger de 
tuscher som skall brukas till olika ritfilmer; kombinerar man en tuschsort 
med ett visst slags ritfilm felaktigt, riskerar man att text och linjer fäster 
dåligt på underlaget. Spritpennor får inte användas. På samma sätt är bara 
vissa kombinationer av ritfilm och kopiatorer, laserplottrar m.m. tillåtna. - 
Det kan tillfogas, att arkivpapper och åldringsbeständigt papper givetvis kan 
begagnas men att man i så fall mister genomsiktligheten.

Det finns standarder för ritningars utseende och innehåll. Den standard 
som rekommenderas för arkeologiska ritningar är standarden för bygg- 
ritningar, sammanställd av Byggstandardiseringen och utgiven av SIS - Stan
dardiseringskommissionen i Sverige. Den säger bl.a. att textrutan skall place
ras i ritningens nedre högra hörn. Orsaken är att ritningarna blir mer lätt- 
hanterade, när de - såsom alltid bör ske - förvaras plant liggande i ritnings- 
skåp. Likaså innehåller den föreskrifter om textning och grovlek på linjer. De 
bör om möjligt följas, eftersom de underlättar mikrofilmning och digitalise
ring. Av samma anledning bör man inte använda t.ex. både tusch och blyerts 
på samma ritning.

För CAD-framställda ritningar gäller samma regler, om de skrivs ut på 
arkivpapper, åldringsbeständigt papper eller ritfilm.

Ljuskopiering ger inte arkivbeständiga kopior och skall därför undvikas 
för sådant material, som man vill bevara.

Man bör undvika långtidsförvaring i rullar eller på galgar.

Ritningarna formar sig efter rullarna, så att de blir svåra att få plana. Man 
riskerar dessutom, att de lättare går sönder. Om rullar ändå måste använ
das, t.ex. därför att ritningarna är så stora att de inte får plats i ritnings-
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skåp, bör man rulla dem med ritsidan utåt (ej inåt) på rullar med förhål
landevis stor diameter, t.ex. 10 cm. Redan rullade ritningar, som skall 
överföras till ritningsskåp, bör ligga motrullade en tid, innan de planas ut. 
Hängande förvaring på galgar är ett ännu sämre alternativ, eftersom ris
ken för slitskador då blir mycket stor.

Fotografier
Det finns inte några centralt utfärdade arkivföreskrifter för fotografier, lik
nande dem för skriven och ritad dokumentation. Emellertid har man sedan 
länge varit medveten om de villkor som måste uppfyllas, om fotografiska 
bilder skall kunna bevaras till eftervärlden.

Silverbaserad svartvit film är således arkivbeständig, förutsatt att fixering 
och sköljning gjorts riktigt och att den förvaras under goda klimatbetingelser, 
dvs. att luften är ren samt att temperaturen och den relativa luftfuktigheten 
hålls på rekommenderade nivåer.

De flesta typer av fotopapper för svartvita kopior, även många plast
papper, är beständiga.

Färgfilm, både negativ och positiv (diabilder), samt färgkopior är icke 
arkivbeständiga. Även om de numera ofta har bättre hållbarhet än förr, kan 
fabrikanterna inte garantera att de förblir oförändrade, utom om de vacuum- 
förpackas och förvaras i frystemperaturer. Färgutskrifter från kopiatorer och 
s.k. sublimeringsskrivare godtages däremot.

Det är givetvis viktigt, att förvaringsmedlen inte skadar negativ eller ko
pior. Av denna anledning bör de vara syrafria. Fotosekretariatet vid Nordiska 
museet kan ge närmare råd. Negativen skall förvaras i syrafria papperspåsar 
eller kuvert. Plastfickor av material som rekommenderas av Fotosekretariatet 
kan också nyttjas. Kopiorna bör helst vara monterade på syrafri kartong med 
värmeadhesiv. Nästan alla limsorter kan vålla skador på bildskiktet, och 
vissa sorter torkar dessutom med tiden, så att bilderna lossnar från underla
get. Lösa kopior bör inläggas i dubbelvikta omslag av t.ex. Svenskt arkiv
papper, men det rekommenderas inte, eftersom bilderna då lätt kan skiljas 
från omslagen.

Påskrifter med kulspetspenna eller spritpenna på negativ och kopior kan 
också skada bildskiktet. Använd tusch eller blyerts, och skriv aldrig på bild
ytan!

Att långtidsförvara bilder på digitalt medium är, som ovan sagts på tal om 
IT-handlingar, mycket osäkert och kan inte rekommenderas för närvarande.

Kopiatorer, skrivare
Godkända kontorskopiatorer förtecknas i SP:s lista liksom färgband för skriv
maskiner och matrisskrivare. De nya färgkopiatorerna ger goda färgkopior, 
som är godkända för arkivering under förutsättning att angiven kombination 
av toner och papper används. De flesta laserskrivare ger också arkivbe
ständiga utskrifter, medan endast några bläckstråleskrivare har godkänts. 
Några färglaserskrivare kan också användas för arkivbeständiga utskrifter.
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Orsaken till den dåliga arkivbeständigheten hos bläckstråleutskrifter är att 
de flesta bläcksorterna inte motstår fukt. Skriften kan således utplånas, om 
papperet blir fuktigt.

'
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Regler för fyndhantering
BILAGA 3

För att underlätta RAÄ:s och SHM:s handläggning av fynd skall rapporten 
innehålla följande information och uppfylla följande krav:

Fynden och rapporten bör skickas in samtidigt och åtföljas av ett fynd- 
missiv. En fyndförteckning skall dessutom ingå i rapporten. Inlämning av 
fynd med åtföljande dokumentation skall ske efter samråd med personal på 
respektive mottagande enhet vid SHM och som skall informeras i god tid.

Fyndmissivets innehåll
- dnr (länstyrelsens beslut)
- landskap, socken, fastighet, RAÄ-nummer
- undersökningsår, undersökningstyp
- undersökande institution
- projektledare

Tillvaratagna fynd
□ Stenålder
□ Bronsålder
□ Järnålder
□ Medeltid
□ Nyare tid
□ Odaterade
□ Osteologiskt material
□ Analysprover
□ Övrigt

Kryssa i aktuella rutor. I de fall där det påträffats fynd från flera perioder skall 
samtliga relevanta rutor kryssas i och den dominerande perioden markeras. I 
fyndförteckningen skall finnas en notering om fynd som finns omnämnda i 
rapporten ej har tillvaratagits.

Fyndförteckning Fyndnummer, föremålskategori, material, fynd
kontext (anläggning, lager, schakt osv.), antal, 
mått, vikt.

49



Fyndens ordning
- Fyndback, standard Märkt med landskap, socken, fastighet, RAÄ nr, 

dnr.
- Fyndask, standard Syrafri kartong för metallföremål och organiskt 

material. Brun kartong för övrigt material.

- Etikett Fastsatt med kopparfritt gem alternativt fäst på 
annat lämpligt sätt. Mått: 45 x 35 mm. Text upp
ställd enligt följande mall:

(Inv.nr)* Up *inv. nr skrivs in av SHM
Rimbo sn Berga 1:1
RAÄ nr
(Fyndkontext*) *fyndkontext= anläggning,
pnr lager, schakt osv.

Dnr

- Packning/transport Föremålen skall förpackas så att de inte skadas el
ler hamnar i oordning under transporten. Vid be
hov kan fragment och mindre ömtåliga föremål 
läggas i syrafritt silkespapper. Föremålen skall 
inte lindas in ock bomull eller cellstoff får ej an
vändas. Vad gäller hantering av specifika fynd
kategorier, förutom benmaterial som tas upp 
nedan, hänvisas till AT:s rekommendationer, sid. 
29f och 56.

Askarnas ordning skall motsvara fyndens ordning 
i fyndmissivet.

Anmärkning: För att utföra analyser på tillvaratagna men ej fyndfördelade 
fynd och prover krävs tillstånd från RAÄ. Tillstånd behövs dock inte för trä
kol eller de analyser som enligt undersökningsplanen ingår i rapportarbetet. 
Dock bör samråd ske med RAÄ i de fall där analysen innebär att en stor del 
av materialet förstörs.

Osteologiskt material
Fyndpåsar Benen skall läggas i kraftiga påsar (makropåsar)

Fyndetiketter

som försluts genom att kanten viks ned och häftas 
ihop. Minigrippåsar med vita skrivfält får inte an
vändas. Benen måste vara helt torra innan de 
läggs i plastpåse.

Text som ovan. Etiketterna skall fästas med häft- 
klammer på påsens insida.
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Benlista Benen skall särredovisas i en s.k. benlista som 
skall innehålla samma information som fyndför
teckningen, inklusive administrativa uppgifter 
samt uppgifter om eventuella övriga fynd. Ben
listan skall dessutom innehålla uppgifter om benen 
är obrända eller brända och vikten på respektive 
påse. I de fall en osteologisk analys redan har ut
förts så skall det anges vem, och eventuellt vilken 
institution, som har utfört analysen. I listan skall 
finnas en tom kolumn för SHM:s egna noteringar.
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BILAGA 4

Regler för anmälan till 
fornminnesregistret

Riksantikvarieämbetets registeransvar
Enligt förordningen (1988:1131) är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) central för
valtningsmyndighet för frågor om kulturmiljövård. Myndigheten skall bl.a. 
bevara och levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige. I detta arbete 
ingår att registrera fornlämningar i Fornminnesregistret (FMR) och att för
medla uppgifterna till olika instanser.

Handläggningen av inlämnade rapporter omfattar åjourhållning i FMR, 
och distribution av uppgifter om nyregistrerade, undersökta och borttagna 
fornlämningar till länsstyrelser och länsmuseer. I handläggningen ingår även 
ansvaret att underrätta om dessa ändringar och tillägg till Fantmäteriverkets 
GEO-databank och fastighetsdataregister (4 § förordningen 1988:1188 om 
kulturminnen m.m.) (Fastighetsdatakungörelsen 1974:1058, Fastighetsregister
kungörelsen 1974:1059).

FMR:s uppgifter används vidare som underlag till länsstyrelsernas beslut i 
olika juridiskt bindande fastighetsförättningar. Även andra intressenter, t.ex. 
banker, försäkringsbolag och tingsrätter tar del av FMR:s uppgifter. För att 
sådant underlag skall vara korrekt har RAÄ utvecklat en blankett (sid. 55) för 
anmälan om uppgifter till FMR.

Rapportuppgifter
För att handläggningen av rapporterna skall kunna ske effektivt är det ange
läget att innehållet är lättöverskådligt, samtidigt som noggrannheten är av 
största betydelse.

Följande uppgifter krävs i rapporterna:
• Fornlämningsbeskrivning med antikvarisk bedömning av lämningens status, 
•Rätt angivna geografiska uppgifter och
•Tydliga lägesangivelser markerade på utsnitt av den ekonomiska kartan.

Det är särskilt viktigt att en klar och tydlig samstämmighet finns mellan 
inprickningen på kartan och texten om fornlämningen. Namn på forn
lämningar och bebyggelselämningar som skall tryckas på ekonomiska kartan 
måste motiveras med bakgrund, äldsta belägg och folklig tradition.
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Geografiska uppgifter
Uppgifter om landskap, län och kommun, socken och fastighetsbeteckning, 
samt eventuellt stadsdel skall finnas med. Dessa uppgifter bör, förutom i 
själva texten, finnas som rubrik redan i början av rapporten, för att under
lätta vid sorteringen av inkommande rapporter. Fornminnesregistret är topo
grafiskt upplagt. Rapporthandlingarna i ATA sorteras likaledes topografiskt.

Ekonomiska kartan
Undersökningsområdet skall vara tydligt och exakt inprickat på ett utsnitt av 
ekonomiska kartan, i skala 1:10 000. Noggrannhetsnormen är 10 meter, 
dvs.markeringen på kartan får inte avvika mer än motsvarande 10 meter från 
det verkliga läget. Ekonomiska kartans alfanumeriska beteckning skall an
ges. Det måste tydligt framgå av kartan vilken fornlämning som åsyftas i 
texten. Utrednings- och undersökningsområden bör också redovisas på över
siktliga kartor, t.ex. den topografiska kartan i skala 1:50 000. Vid undersök
ningar i medeltida stadslager bör kartredovisning även göras på kvarters- 
kartor, för tydlighetens skull. (Jfr kartorna i rapporterna från projektet Medel
tidsstaden.) Kartmaterialet placeras lämpligast i början av rapporten.

Beskrivning
Redovisningen beträffande uppställning och innehåll skall följa FMR:s norm 
för fornlämningsbeskrivningar, FMR:s arbetsföreskrifter, ”Fälthandbok. Do
kumentation av kulturlämningar för fornminnesregistret”, med anvisningar, 
exempelsamling och sakordslista (utkommer år 1999) Det skall tydligt fram
gå om objektet är en fast fornlämning. Principer för bedömning av vad som 
är fast fornlämning kan också inhämtas i RAÄ:s serie Fornlämningar i 
Sverige (FLIS). Föreligger någon tvekan om bedömningen av en lämnings 
status, måste detta redovisas i beskrivningen. Vaga bedömningar eller uttryck 
som ”förmodade boplatslägen” accepteras inte. Terminologin i ”sakords- 
listan” skall följas.

Om det vid en förundersökning fastställs att ett objekt är fast fornlämning 
skall en områdesbegränsning göras, och tydligt markeras på kartan. Dess
utom skall en fornlämningsbeskrivning upprättas.

Rubriken
Det måste framgå av rubriken om rapporten gäller arkeologisk utredning, 
förundersökning eller slutundersökning. Skälet är att FMR tillämpar olika 
rutiner för handläggning av utredningar och undersökningar.

Om en undersökning följer tätt på en utredningen, är det en fördel om 
rapporterna sänds till FMR samtidigt. Det underlättar åjourhållningen ge
nom att endast det sista resultatet gäller och därmed undanröjes ett merar- 
bete.
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Undersökning
När undersökning begränsas till vissa delar av en fornlämning måste det 
framgå hur stor del, och vilken del, av fornlämningen som tagits bort. I slut
rapporten är det viktigt att visa vilken del av fornlämningen som kvarligger. 
Förutom beskrivning i texten markeras detta noggrant på ett utdrag av ekono
miska kartan. Är hela fornlämningen undersökt och borttagen skall detta ut
tryckligen stå i texten.

Fynd
Förekommer fynd från utredning eller undersökning skall detta anges tydligt 
i rapporten. Fyndplatsen för lösfynd skall även markeras på ekonomiska kar
tan och en beskrivning upprättas. Det är också viktigt att redovisa om fynden 
tillvaratagits eller inte. Efter handläggning vid FMR skickas rapporter med 
tillvaratagna fynd vidare för fyndfördelning.
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Fornminnesregistrets uppgifter

Rubrik, typ av uppdrag:
Utredning/förundersökning/undersökning/slutundersökning

Geografiska uppgifter:
Landskap .................  Socken ...........................  Sockenkod ...............

Län .......................... Kommun ........................ Stadsdel ....................

Fastighetsbeteckning......................................................................................

Kartuppgifter:
Ekonomisk karta, (skala 1:10:000), alfanummerisk kartbladsmarkering, 
enl. tabell
Översiktskarta, t.ex. topografisk karta, beteckning ..............................
(Kartmaterialet placeras längst fram i rapporten.)

Fornlämningsuppgifter, tabell

RAA nr/obj. nr Art R-status Ek. karta Beskrivning Fynd

Fynden är tillvaratagna (ja/nej) ................

Undersökningen fortsätter; (ja/nej/vet ej) 

Beskrivning:.................................................
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BILAGA 5

Omhändertagande av material i 
fält

Inledning
Allt material strävar efter att brytas ned till sina minsta beståndsdelar. När ett 
föremål hamnar i en ny miljö så strävar det efter att komma i balans med 
omgivningen. Ett föremål kan därför efter en viss nedbrytning komma i så 
god balans med omgivningen att nedbrytningsprocessens förlopp går väldigt 
långsamt eller mer eller mindre avstannar. Om denna balans rubbas, vilket 
sker vid en arkeologisk undersökning, så är det mycket viktigt att föremålet 
förvaras på ett sådant sätt att man efterliknar den miljö det legat i tills leve
rans kan ske till konservatorsatelje. Ligger föremålen i en torr miljö, förvara 
torrt! Är miljön våt, förvara vått! Detta är en generell tumregel främst för 
organiskt material, men den kan avvika något mellan de olika material
slagen.

Huvudregeln för transportsäkring är att föremålen måste förpackas så att 
de ligger still i sina askar och så att askarna ligger still i sin låda. Säkra med 
hjälp av ihopknycklat syrafritt silkepapper som läggs ovanpå föremålen i 
askarna! Linda inte in föremålen eftersom det innebär onödig hantering av 
sköra föremål och tar lång tid att packa upp! Använd inte bomull eftersom 
bomullsfibrerna kan haka fast i sprickor och flagor!

Organiskt material

Vattendränkt trä
Vattendränkt trä är ett mycket känsligt material - det ser ofta välbevarat ut 
p.g.a. att den yttre formen är väl bibehållen. Cellstrukturen är dock kraftigt 
nedbruten och den mekaniska hållbarheten är kraftigt reducerad på grund av 
detta. Om föremålet får torka ut, utan kontroll, sker en kollaps av cell
strukturen och föremålet förstörs.

Denna typ av föremål måste förvaras vått från det att föremålet har påträf
fats tills det levereras till konservator. Det gäller även när föremål ligger kvar 
”in situ” på utgrävningsplatsen i stället för att tas upp, exempelvis konst
ruktions- eller byggnadsdetaljer. I sådana fall måste föremålen/konstruk- 
tionsdetaljerna sprutas med vatten regelbundet och helst hållas övertäckta.

Då föremålen tas upp bör de placeras i en förpackning av ”apelsinnätstyp” 
tillsammans med fyndnummer. Fyndnummer får ej nitas eller sättas fast med 
häftstift på föremålen utan skall ligga löst i förpackningen. Därefter placeras
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föremålen i någon typ av kärl med vatten i tills leverans kan ske till kon- 
servatorsatelje. Observera dock att under själva transporten till konservator 
bör kärlet tömmas på vatten för att föremålen inte skall skvalpa omkring i 
detta.

Torrt trä
Det är ovanligt att finna torrt trä vid arkeologiska undersökningar i Sverige. 
Man finner det oftast i mineraliserad form intill eller på ett metallföremål. 
Om det är helt mineraliserat - förvara det torrt. Ibland finner man träföremål 
i ett tillstånd mitt emellan vått och torrt - försök hålla det i samma kondition 
tills konserveringslaboratoriet kan ta hand om det.

Vattendränkt läder
Här gäller samma forvarings- och transportregler som för vattendränkt trä - 
förvara vått! Om lädret får torka binds kollagenfibrerna samman kemiskt 
och blir omöjliga att få isär igen.

Torrt läder
Se under torrt trä.

Ben och horn
Vattendränkt material
Ben/horn bryts ned på olika sätt beroende på pH-värdet (surhetsgraden) i den 
miljö det befinner sig i. Vattendränkningen innebär att delar av materialet 
bryts ned och ersätts med vatten samt att de ursprungligen spongiösa delarna 
fylls med vatten. Det är lika viktigt för dessa material som för det övriga 
vattendränkta materialet att det förvaras vått tills det kan omhändertas av 
konservator. Detta beror på att det är svårt att bedöma hur kraftigt benet/ 
hornet är nedbrutet och att sprickbildning lätt uppkommer p.g.a. av ytskiktets 
känslighet.

Torrt material
Denna kategori förvaras torrt om det verkligen är torrt. Är det något fuktigt 
bör det förvaras fuktigt.

Bränt ben
Bränt ben har ingen organisk substans kvar och kan därför förvaras torrt efter 
upptagandet.

Arkeologiska textilier
De flesta textilfynd är sköra och bör behandlas varsamt. Ta gärna upp dem 
som preparat med litet jord under.

Textilier som vid fyndtillfället är våta skall hållas fuktiga i väntan på 
konserveringsåtgärder. Fynden kan läggas i plastpåse med litet vatten i bot

ten.
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Torra fynd skall vara torra, alla fynd bör förvaras mörkt och svalt fram 
till konserveringen.

Märkningen bör finnas utanpå påsen.

Metaller

Järn
Järnföremål som legat i jorden lång tid har i regel helt eller delvis omvandlats 
till rost. Vid utgrävningen sker en dramatisk förändring av miljön kring före
målen. Den ökade syretillförseln i kombination med stora variationer i luft
fuktighet och temperatur leder till en ökad nerbrytningstakt. Speciellt järn
föremålen kan snabbt spricka, flaga och falla sönder om de förvaras under 
ogynnsamma förhållanden.

För att undvika att järnföremålen skadas efter utgrävning bör de förvaras 
antingen mycket torrt eller syrefritt. En torr miljö är lättare att åstadkomma 
än en syrefri.

Metaller förvaras med fördel torrt med fuktupptagande medel, t.ex. silica- 
gel (kiselgel), i plastlåda med tättslutande lock. Vid Riksantikvarieämbetets 
arkeologiska undersökningar används den s.k. fältboxen av plexiglas med 
utbytbara patroner för silicagel. Den relativa luftfuktighet, som för järn bör 
hållas under ca 15 %, kan kontrolleras med hjälp av indikatorpapper. Silica- 
gelens egen färgindikator gör omslag först vid ca 30-35 % luftfuktighet. Fö
remålen bör få lufttorka något dygn innan de förpackas torrt.

Andra metaller
Föremål av andra metaller är inte så fuktkänsliga som järnföremål. Dock är 
kopparlegeringar som legat i havet eller annan kloridrik miljö också mycket 
känsliga för fukt. Dessa föremål bör förvaras i luftfuktighet lägre än 38 % 
men förvaras med fördel lika torrt som järnföremålen i sluten, torr container. 
Även övriga metaller förvaras helst torrt.

Om metallföremålen läggs i fyndaskar anpassa askens storlek till varje 
föremål. Utskjutande delar av föremålen går lätt sönder.

Om föremålen förpackas i plastpåsar, perforera påsarna och lägg i låda 
med fuktupptagande medel. Placera de tyngsta föremålen underst. Lägg syra
fritt silkepapper mellan lagren.

Keramik
Mycket av den förhistoriska och framför allt den medeltida keramiken är så 
pass välbevarad att den kan rengöras i vatten och lufttorkas, i direkt anslut
ning till fältarbetet eller under efterbearbetning. Självfallet måste man vara 
skonsam vid bearbetning av alla ytor, även brottytor, och uppmärksam på 
eventuella beläggningar som kan utgöra rester av innehåll.
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Torkning i starkt solsken är helt olämpligt, då det skapar temperaturskill
nader och en alltför snabb avdunstning , som i sin tur kan medföra inre spän
ningar och en försvagning av godset. Upprepad torkning och befuktning för
svagar också godset, varför keramik funnen i en våt miljö lämpligen förvaras 
vått tills dess rengöring är aktuell. Likaledes bör våta fynd, vid själva 
utgrävningstillfället, sprejas med vatten och täckas över för att undvika par
tiell uttorkning om de inte skall lyftas direkt.

Viss keramik, i synnerhet dåligt bränd brons- och järnålderskeramik, kan 
vara i så eländigt skick att den smular och skiktar sig och tål hantering illa. 
Här gäller i princip tumregeln om torr respektive våt förvaring. Ett fuktigt 
gods kan dock vinna något i hållfasthet om det tillåts att långsamt torka 
under kontrollerade förhållanden och regelbunden tillsyn - förvarat exempel
vis i perforerad plastpåse (gärna med vidhäftande jord) eller, i förekommande 
fall, i sitt preparat.

Spröd och skiktningsbenägen keramik får aldrig tvättas i vatten, då den i 
vått tillstånd är som allra svagast. För sådant material finns olika torren- 
göringsmetoder att ta till. Är materialet så sprött att det kräver stabilisering 
(genom impregnering eller andra stödåtgärder) bör det packas omsorgsfullt 
och snarast transporteras till konservator. Generellt gäller detta allt kera- 
miskt material med dålig hållfasthet.

Packningen bör utföras så att skärvor inte ligger och skaver mot varandra 
och så att materialet bevaras torrt eller vått, allt eftersom det blev funnet.

Kompletta eller nästan kompletta kärl, vare sig i preparat eller skärvor, 
som man önskar bevara eller rekonstruera, är också en kategori som bör 
sändas till konservering utan vidare åtgärd. Utgrävning av preparat och re
konstruktion av fragmentariska kärl kräver de resurser, i form av material, 
instrument, verktyg och specialiserad personal, som en konserveringsateljé 
erbjuder.

Limning av enstaka fragment, som inte hör till ett mer komplett föremål, 
utförs ibland i samband med en grävnings efterbearbetning. Karlssons Klister 
är i dessa sammanhang fortfarande att föredra - undvik lim med okända 
egenskaper och sammansättning.

Glas
Glas kan vara ett mycket förrädiskt material att hantera i fält, i synnerhet om 
det ligger i en våt eller fuktig miljö. Till synes friskt glas kan, då det friläggs, 
blixtsnabbt omvandlas och utveckla en matt, vitaktig och flagnande yta eller 
en grann, regnbågsfärgad men likaledes flagnande yta. Detta fenomen upp
står då vattnet, det enda som håller samman skikten i ett vittrat glas, avdun
star. Allt vått glas måste därför ovillkorligen hållas fuktigt under alla stadier 
av hanteringen i fält.

Glas kan i detta sammanhang betraktas som jämförbart med spröd, 
skiktningsbenägen keramik och bör alltid inlämnas för konservering. Mycket 
av det som anförts beträffande denna typ av material, gäller således även för
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glas. Vått glas får dock aldrig, i enlighet med ovanstående resonemang, tillå 
tas torka och bör förpackas och transporteras i rikligt med vatten.

Preparat
Mycket sköra och skadade föremål bör vid utgrävning lyftas upp med omgi
vande jord. Som stöd kan t.ex. gips eller paraffin användas. Preparat skall 
tätförpackas så att de inte torkar ut. Uttorkning kan medföra att hela 
jordklumpen med föremålet spricker sönder. De måste därför hållas fuktiga 
till dess att utgrävning av dem kan ske. Denna bör göras så snabbt som möj
ligt för att undvika mögelbildning.
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BILAGA 6

Förslag till disposition av 
konserveringsrapport

Datum Referens
Dnr
Kostnadsbärare
Ärendenummer

Fyndort (landskap, socken, ort)

Föremål (fynd- och/eller inventarienummer, föremålstyp, antal)

Uppdragsgivare och kontaktperson

Ansvarig konservator

Foto före konservering Foto efter konservering Röntgen Analys
Filmtyp och datum Filmtyp och datum Filmtyp och datum Metod och datum
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1. BESKRIVNING AV FÖREMÅL
Fynd- och/eller inventarienummer.Vikt och mått, material, konstruktion/ 
tillverkningsteknik och tidigare konservering.

2. SKADEBESKRIVNING 
Tillstånd och korrosionsbild.

3. KONSERVERINGSÅTGÄRDER
Frampreparering, kemisk och/eller fysisk stabilisering och ytskyddande be
handling (i förekommande fall). Material och metod. Produktnamn, koncen
tration och kemisk sammansättning.

4. ANMÄRKNINGAR 
T.ex. speciella iakttagelser.

5. RÅD OCH ANVISNINGAR 
Transport, förvaring och utställning.

KONSERVERINGSINSTITUTION 
Avdelning, enhet.
Ansvarig konservator.
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