
Referat møte i Faggruppen Feltdokumentasjon september 2012 

 

Sted: Forskningsparken, møterom 14 

Tid: Onsdag 14. september 2012 

Tilstede: Anja Roth Niemi (TM), Wenche Brun (AM), Thomas Bruen Olsen (UM, Bergen), Steinar 

Kristensen (KHM) 

Ikke møtte: Øyvind Ødegård (VM), Lars Gustavsen (NIKU, observatør) og Jostein Gundersen (RA, 

observatør). 

 

Agenda: diskuterer mandatet fra MUSITs koordineringsgruppe av (DATO): 

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. 

 

Representantene for Tromsø museum og Universitets museet, Bergen er nye i gruppen, og det ble 

innledningsvis informert om arbeidet gruppen har gjort siden oppstarten 2009. Deltakerne gav så en 

staturoppdatering på situasjonen i forhold til innføring/bruk av Intrasis ved museet samt situasjonen 

for digital feltdokumentasjon generelt.: 

Universitetetsmuseet, Bergen (UM): UM har i 2012 hatt stor aktivitet med om lag 25 utgravninger. 

Museet har forsøkt å benytte Intrasis på de fleste undersøkelsene, men enkelte har vært analoge og 

dermed ikke i Intrasis. UM har i dag 8 lisenser som fordeles på prosjektledere og feltledere. Trolig 

behov for det dobbelte neste år. UM har holdt ett 2-dagers brukerkurs med undervisning fra RAÄ. 

Her deltok prosjekt- og feltledere. UM leaser innmålingsutstyr fra Trimble. Prosjektene legges som 

backup (.zip-filen) på UiB´s server. Gruppemedlemmet Thomas Bruen Olsen tiltrådte stillingen 

Tromsø museum (TM): Anja Roth Niemi har erstattet Johan Eilertsen Arntzen som faggruppen 

medlem fra Tromsø. TM har hatt færre prosjekter i år enn tidligere (4 stk). TM bruker Intrasis på de 

fleste – ikke de minste. TM har 4 lisenser og leaser Trimble utstyr (TPS S3). TM har ikke hatt kurs i 

2012, men hadde det i 2011 (2-dagers brukerkurs/RAÄ). Intrasis backup (.zip-filen) legges på 

universitetsserver.  



Arkeologisk museum, Stavanger (AM). Benytter Intrasis på alle prosjekter unntatt ett. Har ansatt ny 

avdelingsleder med stor interesse for digital dokumentasjon og det er positivitet å spore i det. AM 

har gått over til Trimble for første gang og er fornøyd med det. Avsluttede prosjekter legges i ePhorte 

arkiveringssystemet (.zip-filen) på samme sted som alle andre dokumenter i saken/undersøkelsen. 

AM tar kun vare på (offisielt) dataene i Intrasis Explorer (.zip-filen). Dvs. at arbeidsfiler, 

analysisprosjekter etc. ikke arkiveres. AM har ikke holdt kurs med RAÄ i år, men har hatt intern 

opplæring i Intrasis og innmålingssutstyr sammen. Dette har vært fruktbart. Brun har i sommer vært 

og er p.t. i gradert permisjon. 

Kulturhistorisk museum (KHM): KHM bruker Intrasis på alle sine prosjekter med unntak av de som 

større, flerårige prosjekter som startet opp før innføringen av systemet. Analoge prosjekter 

georefereres og digitaliseres slik at de ender opp som et Intrasisprosjekt. KHM har inngått 

rammeavtale med Norgeodesi om leveringer av Trimble innmålingsutstyr. KHM bruker i økende grad 

GPS (C-pos) på f.eks. flateavdekninger med gode resultater. KHM har avholdt et 3 dagers Intrasiskurs 

(bruker + analysis) for sine feltledere. Det skal ut over høsten avholdes ytterligere kurs som er mer 

målrette mot KHMs bruksmåte. KHM har satt opp en egen server hvor alle prosjekter settes opp slik 

at brukerne kobler sin lokale "klient"-funksjonen i Intrasis opp mot disse. På denne måten blir 

dokumentasjonen lettere tilgjengelig og mindre versjonsproblemer. 

Etter den innledende oppdateringen ble forholdene omkring lisensene og supportavgiften diskutert. 

UM mener at supportavgiften er for høy og at det burde søkes mot muligheter for sitelisenser/samlet 

supportavgifter. Gruppens leder skal lage et notat på dette som kan virke som innspill til RAÄ og 

MUSIT omkring dette. 

 

Diskusjoner jf mandatet: 

 

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

Intrasis 

Museenes ulike behov og tradisjon vil her gi utfordringer. Gruppen er imidlertid innstilt på å arbeide for en 

felles mal og med attributter som skal benyttes ved overføring av utgravningsdata til en felles nasjonal 

base/applikasjon. En felles nasjonal mal bør oppdateres sentralt gjennom MUSIT og siden distribueres til 

museene. I den nasjonale malen skal alle aktuelle attributter (felter for informasjon) for alle museene, evt. med 

alle lovlige alternativer være med. Gruppen ser for seg, både på klasse- og subklassenivå, at det er attributter 

som vil være aktuelle for noen museer, mens de er uaktuelle for andre. De unike attributtene for et enkelt 

museum vil kunne merkes i attributtnavnet og aktiveres ved å gjøre attributtet synlig gjennom Intrasis´ 

definitions. Attributtene som skal følge med til en nasjonal base/applikasjon SKAL være like om med samme 

begrepsapparat. Endringer i lokale maler MÅ meldes tilbake til MUSIT hvor de evt. tas opp som en del av 

standardmalen ved neste oppdatering. Gruppens medlemmer vil innen 1. november d.å. diskutere dette 

mandatet inngående med representanter for de arkeologiske virksomhetene ved sitt museum. En vitenskapelig 

gjennomgang av nomenklaturet vil være på sin plass. Innen 1. februar 2013 skal det meste av aktuelle 

attributter med tilhørende alternativer/valg av format være på plass. I perioden 1.februar – 1. april settes dette 

sammen til en mal. Selv om det er en tidkrevende oppgave å gjøre i Intrasis, anbefaler RAÄ at det gjøres i 

programmet. Malen som gruppens leder sendte ut før årets sesong er basert på gjenstandsbasen og KHMs 

strukturbase. KHMs strukturbase er utviklet i perioden 2003-2010, og har jevnlig blitt revidert. Strukturbasen 



har ved KHM vært gjenstand for vitenskapelige diskusjoner og burde således kunne være et godt utgangspunkt 

for arbeidet med en ny standard mal. Det bør settes av midler til dette arbeidet da det er mer tidkrevende enn 

det gruppens medlemmer ser muligheten for innenfor de rammer de har på arbeidsplassen. Et estimat gå på at 

det vil være behov for minst 3 ukeverk for å lage en ny nasjonal mal. 

 

 Pr 1.11.2012: Gruppens medlemmer skal ha invitert og avholdt møte på moderorganisasjonen 

og arbeidet med det enkelte museets behov og innspill er startet 

 Pr. 1.2.2013: Alle innspill fra museene er ferdigstilt og klar til modellering 

 Pr. 1.4.2013: Ferdigstilt standardmal 

 Ferdigstillelse av malen våren 2013 vil kreve ekstra innsats i størrelsesorden 3 ukeverk. 

 

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.  

 
Dette mandatet henger sammen med arbeidet med mandat 1. Gjennom malarbeidet vil man definere de data 
som skal kunne flyttes over til MUSITs øvrige baser så avgrensningen av dette må følge mandat 1. Dette gjelder 
i første rekke gjenstandsområdet. Det er viktig at man har mulighet for å ta gjenstandsinformasjon fra felt inn i 
gjenstandsbasen for siden å katalogisere ferdig der. Som faggruppens ulike rapporter tidligere har påpekt er 
funnregistrering (katalogisering) i Intrasis pr. i dag vesentlig mer tungvint enn i MUSITs egen base, og det vil av 
den grunn være mindre behov for flytting av data fra Intrasis til gjenstandsbasen. Faggruppen er enig fotodelen 
i Intrasis tilnærmet ikke å anbefale å bruke ved standard undersøkelser, men fokusere på at museene bruker 
fotobasen direkte. Her kan f.eks. digitale fotolister som på nettbrett være mer rasjonelle måter å registrere 
fotografisk metadata.  
 
Intrasis lanserer neste versjon, Intrasis 3.0., hvor funnregistreringen forbedres markant (demonstrert for 
faggruppens leder, CAA-konferanse i Stockholm 3.10.12). Mandatet 2 vil naturlig møtes annerledes etter 
innføringen av Intrasis 3.0, som RAÄ lanserer i mars 2013. 
 
 

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. 

 
Dette mandatet henger også godt sammen med mandat 1 og 2. Faggruppen diskuterte ikke dette inngående da 
det synes å ligge et stykke frem i tid – i det minste til etter at malarbeidet er ferdig og akseptert og utvekslingen 
av data innad i MUSIT-organisasjonen er avklart (mandat 2). Til det siste mandatet er det ønskelig at det tas 
kontakt med f.eks. GeoData (leverandør av ESRI-produkter) for å diskutere løsninger og muligheter for 
fremtidig formidling av nasjonale feltdata. 
 

Faggruppens leder  

 

Steinar Kristensen, KHM 


