
Referat fra møte i faggruppe digital feltdokumentasjon                                      5. mai 

2011 10:00 – 15:00 

Sted: Seminarrom 11, MUSITs lokaler, Forskningsparken, Blindern 

Deltakere:  

MUSIT: Jarle Ebeling, Ellen Jordal, Espen Uleberg (koordineringsgruppens leder) 

Museenes representanter: Johan E. Arntzen (TMU), Øyvind Ødegård (VM), Wenche Brun (AM), 

Steinar Kristensen (KHM), referent 

Riksantikvaren: Terje Hovland 

Riksantikvarieämbetet: Karin Lund, Håkan Thorén 

Søren Diinhof (BM) og  Lars Gustavsen (observatør, NIKU) hadde meldt forfall. 

Ebeling deltok 13:30 – 15:00, Jordal 10:00 – 12:00 og Lund og Thorén 11:15 – 13:30. 

 

Tema: Diskusjon av Intrasis i etterarbeidsfasen og den videre prosessen mot en innstilling fra 

faggruppen. 

 

Erfaringene fra etterarbeidet. Møtet var en utvidet faggruppe for å få tilbakemeldinger på det videre 

arbeidet i møtet. Formålet med møtet var å gjøre opp status for uttestingen av Intrasis ved 

universitetsmuseene. Møtet ble innledet med en løs diskusjon om erfaringene fra etterarbeidsfasen. 

Erfaringene blir oppsummert i sluttrapporten. 

 

RAAs informasjon. RAA var invitert for å svare på spørsmål som har oppstått i både felt- og 

etterarbeidssituasjonen. Mye av det har vært tatt opp med RAÄ tidligere, også ved at faggruppen har 

levert rapport og dokument med faggruppens erfaringer med punkter som må forbedres til neste 

versjon. Faggruppen har bare positive erfaringer med Intrasis´ helpdesk. RAÄ presenterte også neste 

versjon av Intrasis; Intrasis 3.0. Kravspesifikasjonene for denne nye versjonen er nå ferdigskrevet. 

Programmeringsjobben er ute på anbud og leverandøren er ennå ikke kjent. Av endringer og nye 

funksjoner som er bedt om (om de realiseres alle sammen er et økonomisk spørsmål) kan nevnes: 

 Funnkatalogisering skal kunne gjøres både i skjemaer (som i dag) og i tabeller. 

Katalogiseringen skal bli mye mer oversiktlig og forenklet. 

 Mange av dagens ”ok”-klikk skal bort. 

 Enklere å kunne lage ruter i Intrasis uavhengig av innmåling eller koordinatsystemet. 

 Nye symboler som for eksempel prikkete linjer, ulike linje typer (usikre objekter etc.). 

 Grafisk fremstilling av relasjonene i basen. 

 Intrasis Explorer og Analysis integreres i et program. Innfører drag & drop. 

 Geometrien skal inn i databasen. 

 Georeferering skal bli mulig i Intrasis. 



 Digitaliseringsmulighetene skal forbedres kraftig. 

 Mulighetene for å skape egne plugins; eks for eksport til Askeladden eller MUSIT baser. 

 Muligheter for profilinnmålinger. 

 Skal fungerer på flere digitale plattformer. 

 Øke antall import formater for målefiler. 

 Kursing i Intrasis kan muligens bli redusert fra 5 dager (2 dg bruker, 1 dg Analysis, 2 dg 

administrator) til 4 dager (2 bruker, 2 administrator). 

 

Ny versjon vil sannsynligvis komme i 1. kvartal 2013. Prisen på Intrasis 3.0 er ikke satt ennå, men for 

de som har dagens versjon og som betaler supportavgifter vil en oppgradering til Intrasis 3.0 kanskje 

innebære en dobbel årsavgift det året den lanseres. 

 

Ra´s informasjon. RA var invitert for å bli oppdatert på prosjektets status samt at faggruppen ønsket å 

høre Ras tanker om bruk av et system som Intrasis i kulturminneforvaltningen. RA støttet uttestingen 

med 400 000,- kr.- i desember 2009. Hovland uttrykte tilfredshet med museenes gjennomgang av 

uttestingen og oppdateringen. Han pekte på at RA ikke vil ha noen formell rolle i forhold til MUSIT 

når det gjelder en overgang til et standardisert system for arkeologisk feltdokumentasjon, men om hele 

kulturminneforvaltningen (fylkene og museene) deltar vil RA være en naturlig aktør. Kristensen 

opplyste at bruk av Intrasis i Vestfold fylkeskommune viser at et slikt system kan fungere både på 

fylkeskommunal og museal basis.  

Når det gjelder finansiering av et system som Intrasis med innkjøp av lisenser og kursing av ansatte 

viste til RA´s dokument Utgifter til særskilt granskning av automatisk fredete arkeologiske 

kulturminner og skipsfunn, jf Kulturminneloven §§ 8 og 14, jf § 10. Retningslinjer for budsjettering og 

regnskap, punkt 2.2.a & e. som grunnlag for at programvare skal gå over overheaden. Overhead skal 

dekke ikke-spesifiserte utgifter som både programvare og spesifikk prosjektrelatert kursing av ansatte. 

Kan man imidlertid dokumentere høyere utgifter kan RA gi tilsagn til å øke satsen på overheaden. 

Faggruppa trakk fram at Intrasis er spesialisert programvare som går utover et standard kontoroppsett 

og derfor kunne dekkes utenfor overhead. Ebeling viste til at overheaden ofte går inn i et større hele og 

at programvare ofte er vanskelig å få midler til. Hovland ville ta diskusjonen med seg tilbake til RA, 

men understreket at det var overheaden som skulle dekke situasjoner som dette. 

 

Veien videre. Faggruppa ble enig om at hvert museum skulle foreta en opptelling av hvor mange 

lisenser de trenger videre i år (2011) og melde dette tilbake til faggruppens leder. Faggruppen 

disponerer 20 lisenser (Intrasis Explorer/Analysis) noe som betyr at hvert museum kan ha 4 lisenser 

hver. Om enkelte museer ikke vil benytte alle disse i år kan andre museer bruke dem i 2011 mot å 

dekke årsavgiften (4000.- pr Explorer/analysis). Det er viktig at dette skjer snarest da RAÄs 



økonomiavdeling ønsker avklaring. Behovet for lisenser med faktureringsinformasjon sendes 

undertegnede. 

 

Det ble bestemt at KHM påtar seg oppgaven med å skrive den endelige rapporten. Dette innebærer at 

alle museene skal sende sine delrapport 2 som skal omhandle Intrasis og etterarbeid til faggruppens 

leder så snart som mulig. Han vil sammen med Uleberg sette dette sammen og skriver utkast til 

rapporttekst innen 1. august 2011. Teksten vil så bli sendt rundt for kommentarer. Avleveringen fra 

faggruppa skal inneholde en anbefaling om veien videre. Om det er behov for at faggruppen møtes for 

å diskutere innholdet vil bli avgjort når rapportutkastet er klart. 

 

Oslo, juni 2011. 

 

Faggruppens leder  

 

Steinar Kristensen 


