
Referat fra møte i Faggruppe Digital feltdokumentasjon 18. januar 2012. 

Sted/tidspunkt: Forskningsparken, Oslo. 18.1.2012 kl. 10-1530 
Deltakere: Johan Eilertsen Arntzen (TMU), Wenche Brun (AM Stavanger) Søren Diinhoff 

(UMiB), Øyvind Ødegaard (VM) Steinar Kristensen, leder, (KHM), Jostein Gundersen, 

observatør (Riksantikvaren), Lars Gustavsen, observatør (NIKU)  

Agenda: Diskutere milepeler og faggruppens nye mandat. 

 

Møtet åpnet med en runde blant møtedeltakerne om status i arbeidet med innføringen av 

Intrasis. Tromsø museum innførte Intrasis på sine gravninger i 2011, men har ikke brukt det i 

nettverk ennå. De har katalogisert funn i gjenstandsbasen.  Anja Roth Niemi vil ta Johan E. 

Arntzens plass i faggruppen fordi Arntzen blir stipendiat. I Bergen skal de ansette en person i 

fast stilling som GIS- og digital dokumentasjonsansvarlig.  Bergen museum vil i 2012 komme 

langt i sin innføring av Intrasis. Diinhoff sier at alle rutiner skal endres og at det kan forventes 

en del diskusjon rundt dette. I Trondheim har Intrasis har det vært positive reaksjoner på 

innføringen av Intrasis. Museet har startet en gruppe som vurderer og planlegger innføringen 

lokalt. De vil bruke Intrasis på så mange som mulig av sine prosjekter og skal bruke det for 

første gang på et steinalderprosjekt. VM mener Intrasis vil være fullt integrert i 2014. I 

Stavanger benyttes Intrasis på alle undersøkelser, men det jobbes ennå litt med 

avmystifisering av programmet. AM gjør ingen katalogisering i Intrasis – alt i 

gjenstandsbasen og steinalderskjemaet. Museets feltledere har ringt RAÄs helpdesk direkte 

fremfor å belaste intern support.  I Oslo har KHM startet en intern faggruppe som ser på 

innføringen av Intrasis ved museet. Det gjelder praktiske, strategiske og økonomiske forhold. 

Alle utgravninger ved KHM i 2012 skal resultere i et Intrasisprosjekt. NIKUs observatør 

kunne fortelle at interessen for Intrasis som digitalt feltverktøy har økt ved institusjonen. 

Gundersen er meget positiv til at museene har nådd så langt i standardiseringsarbeidet og er 

positiv til den videre utviklingen. Han tok opp at innføringen ikke har ført synlig 

effektivisering i forhold til annen bruk av GIS i felt. Faggruppen poengterte at 

effektiviseringen ikke vises i felt – digital dokumentasjon kan ta vel så lang tid som analog. 

Effektiviseringen ligger i etterarbeidet, dataflyt og gjenbruk av data. Det ble fremhevet at 

effektiviseringen viser seg ved at prosjekt og rapporter faktisk ferdigstilles innen gitte tids- og 

budsjettrammer. Faggruppen og også RAs observatør var enige om at det vil ta tid før denne 

effektiviseringen gir de ønskede resultater. En tidshorisont på tre til fem år kan være 

realistisk. Museene har mye arbeid med å innføre Intrasis i 2012 og arbeidet med å integrere 

Intrasis i felles datasystemer skal fortsette i 2013. 

 

Punkter fra faggruppens diskusjon av det nye mandatet er gjengitt under. 

Gruppa skal utarbeide behovsbeskrivelser for følgende punkter til handlingsplan for 2013.  

1. Beskrive felles skjemamaler for registrering av objekter som enkeltstrukturer, gjenstander og prøver i 

Intrasis 

2. Definere avgrensning, grenseflater og dataflyt med øvrige samlingsdatabaser i MUSIT (top.ark, foto og 

gjenstandsbase). Herunder definere koblingsfelt og hvor ulike typer informasjon skal registreres og 

endelig lagres. Dette arbeidet krever samarbeid med de respektive faggruppene.  



3. Utarbeide kravspesifikasjon for permanent arkiveringssystem for feltdokumentasjon og GIS. Det skal ta 

hensyn til langtidslagring, tilgjengeliggjøring og dataflyt internt og mellom fylkeskommuner, museene 

og Askeladden, f.eks. gjennom WMS/WFS-tjenester Systemet skal primært håndtere nye 

Intrasisprosjekter, men skal også tilrettelegges for opplasting av eksisterende GIS-data fra eldre 

prosjekter. 
 

(klippet fra mandatet som Koordineringsgruppen har gitt for MUSITs faggruppe feltdokumentasjon for 2012) 

 

Punkt 1: I Intrasis kan informasjon registreres i Klasser med Subklasser. Gruppen ble enig 

om at nivået av nasjonal standard bør ligge på Klassenivå. På subklassenivå ligger det enkelte 

museets muligheter for å ta hensyn til spesielle problemstillinger mm. Gruppen må avgjøre 

hva som skal være med av attributter og hvilket nomenklatur som skal benyttes på 

klassenivået. Gruppens leder vil ta ut og sende gruppas medlemmer eksisterende tabeller/lister 

fra dagens Intrasismal. Utfordringen her ligger særlig i nomenklaturet som nok kan variere en 

del på ulike objekter. Leder sender ut disse listene straks og diskusjonen på de ulike museene 

skal være avsluttet og sammenstilt innen 15.8.2012. 

 

Punkt 2: I forhold til å utarbeide rutiner og struktur for dataflyt og grenseflater mellom 

Intrasis og MUSITs databaser (gjenstands- og fotobase), er det avgjørende hva som ligger i 

den kommende versjonen av Intrasis. Faggruppen mener at det kan være spill av tid og 

ressurser om man forholder seg til dagens versjon av Intrasis (vers. 2.2) når en stor ny versjon 

kommer neste år. Gruppens leder kontakter RAÄ for mer detaljert informasjon om den 

kommende versjonen og de muligheter den vil ha på dette området før man går videre med 

samhandling med MUSITs programmerere og andre faggrupper for å finne løsningene 

mellom MUSIT og Intrasis. (Faggruppens leder har etter møtet vært i kontakt med RAÄ 

vedrørende overgangen til Intrasis 3.0. Leverandør av den nye versjonen er akkurat valgt og 

arbeidet med neste versjon er i gang. RAÄ kunne imidlertid ikke informere så nøye før mai i 

år når de har kommet noe lenger med arbeidet.) 

 

Punkt 3: Når det gjelder langtidslagring, tilgjengeliggjøring og dataflyt av digitale 

dokumentasjonsdata diskuterte gruppen hva slags fremtid man kunne se for seg. Mye av 

diskusjonen ligger i tilgang og deri kanskje etikken i bla. rettigheter til dataene og hva det kan 

bety for tilgjengeligheten. En mulighet er at Intrasis-prosjekter samles i en sentral base hvor 

prosjektene tagges med relevant informasjon som tidsperiode, objekttyper e.l. og brukerne 

kan laste ned hele undersøkelsen i form av en backup. Andre løsninger er at dataene fra 

Intrasis-prosjektene eksporteres til en stor felles geodatabase og blir tilgjengelig gjennom 

f.eks. en webportal. RA ytret ønske om at også digital dokumentasjon burde komme til dem 

på lik linje med rapporter. Om dette vil det diskuteres internt på de forskjellige museene før 

gruppen kan komme med nærmere kommentar. (Faggruppens leder skal torsdag 9.2.2012 ha 

en samtale med Geodatas kundekontakt for universitetene.) 

 

Generelt: 

Gruppen er meget samstemte på at Intrasis er et feltverktøy. Behovet for Intrasis opphører 

etter at det feltrelaterte arbeidet opphører og anses ikke som en endestasjon for videre bruk 

f.eks. av saksbehandlere eller andre. Det må skje gjennom andre løsninger. At 



dokumentasjonen gjøres i Intrasis over en felles mal øker potensialet og mulighetene for at 

man kan samle dataene nasjonalt. 

Finansieringen av Intrasis ble diskutert og fokuset lå på om kostnader knyttet til Intrasis kan 

budsjetteres direkte eller er en kostnad som må tas over overhead. RAs representant mente at 

dette burde gå over overhead, noe faggruppen var uenig i, ettersom dette systemet ikke har 

relevans utenfor feltsituasjonen. Gundersen ville ta dette med til RA. 

Faggruppens medlemmer arbeider våren 2012 med innføringen av Intrasis ved sine respektive 

museer, og vårens arbeid i gruppen vil konsentrere seg om malarbeidet jf. punkt 1 i mandatet. 

Dette forventes gjort innen 15.8 slik at gruppen kan ferdigstille milepæler til handlingsplanen 

for 2013. Punkt 2 i mandatet vil bli tatt opp igjen etter at fakta om Intrasis versjon 3.0 er 

innhentet medio mai. Løsninger vedrørende punkt 3 må avventes både av hensyn til 

progresjonen omkring implementeringen og neste versjon av Intrasis. 

 

Oslo 7.2.2012 

Steinar Kristensen, 
Leder 


