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1. Inledning 
Länsstyrelsen i Norrbotten har uppdaterat anvisningarna för arkeologiska 
rapporter. Rapportanvisningarna baseras på krav och anvisningar som 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) anger för arkeologiska rapporter i föreskrifter 
och vägledningar1.   

Som villkor i ett länsstyrelsebeslut, enligt KML, 2 kap. 7, 8, 11 och 13 §§, ska 
en undersökning dokumenteras och undersökningens resultat ska redovisas i 
en eller flera rapporter.  

I förfrågningsunderlaget anger Länsstyrelsen krav på rapporteringens 
omfattning och utformning samt eventuella andra krav på förmedling av 
undersökningens resultat. En rapportstrategi för varje arkeologisk 
undersökning ska framgå av undersökningsplanen. 

I denna rapportanvisning används begreppen arkeologisk undersökning för 
alla uppdrag och insatser, dvs det inkluderar även utredningar. När det finns 
ett behov att precisera används begreppen, utredning, förundersökning, 
slutundersökning samt schaktningsövervakning. Forskningsundersökningar 
har ett eget avsnitt nedan. 

1.1. Rapportering av forskningsundersökningar enligt 2 kap. 8 § 
KML 

Forskningsundersökningar av fornlämningar är alltid att betrakta som 
slutundersökningar vad gäller mål, problemformulering, metod och 
syfte. Rapportering från en arkeologisk forskningsundersökning ska 
utformas efter anvisningar för en arkeologisk slutundersökning.     

När tillstånd söks för ingrepp i en fornlämning i forskningssyfte ska en 
undersökningsplan upprättas. Den ska vara utformad enligt 
Länsstyrelsens riktlinjer för arkeologiska forskningsundersökningar som 
finns angivna på Länsstyrelsens hemsida.  

 

 

1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi; KRFS 
2017:1, KRFS 2021:1, Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen, 
Uppdragsarkeologi, Rapportering, förmedling och arkeologiskt 
dokumentationsmaterial, Riksantikvarieämbetet 2015 inkl. bilagan: Bilaga till 
Rapportering och dokumentationsmaterial (avsnitt 8) i Vägledning för tillämpning av 
Kulturminneslagen, Arkivering av arkeologisk dokumentation 2012, 
Populärvetenskaplig sammanfattning - en handledning 2016, Handledning för 
registrering i Fornreg 3.0, Riksantikvarieämbetet 2019. 
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2. Utgångspunkter för 
arkeologiska rapporter 

Alla delar i en undersökning ska ha vetenskapligt god kvalitet, det innebär att 
resultatet ska vara av relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.  

Rapporten ska vara författad på svenska och om inte annat anges i 
Länsstyrelsens förfrågningsunderlag ska den vara digital. De begrepp som 
används i rapporten ska vara enhetliga och inte variera i sin betydelse genom 
rapporten. 

Alla rapporter ska kunna läsas av olika målgrupper och därför krävs det att 
texterna är tydliga och koncisa. Det ska finnas en tydlig relation mellan 
undersökningens resultat och rapportens omfattning.  

Arkeologiskt dokumentationsmaterial är i Sverige en allmän handling. 
Avrapportering, dokumentationsmaterial och fynd och ska därför bevaras 
samlat för framtiden samt göras tillgängliga och användbara för 
undersökningens målgrupper. Dokumentationsmaterial ska förvaras i ett 
offentligt arkiv som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 
Länsstyrelsen menar att allt dokumentationsmaterial från undersökningarna 
bör förvaras på samma institution som förvarar fynden. För att möjliggöra en 
spridning och användning av arkeologiska resultat ska den skriftliga 
rapporteringen och förmedlingen samt dokumentationsmaterialet omfattas av 
CC BY publik licens 4.0.  

Om det i förfrågningsunderlaget ställs andra krav eller tillägg gällande 
rapporten gäller dessa. 

2.1. Referenser 
Referenser ska anges i rapporten. De ska vara konsekvent angivna genom 
hela rapporten och följa ett vetenskapligt vedertaget sätt. Länsstyrelsen ser 
gärna att det s.k. Harvard-systemet, eller motsvarande, används för angivna 
referenser. 
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3. Basrapport och övrig 
avrapportering 

3.1. Basrapport 
Resultatet från alla arkeologiska undersökningar, oavsett resultatet, ska 
resultera i en basrapport samt en undersökningsredovisning. Det gäller alltså 
även om undersökningen var mycket liten eller om inget framkom. 

Vid slutundersökningar ska även en populärvetenskaplig sammanfattning 
ingå i avrapporteringen. Vid vissa större slutundersökningar kan även en 
vetenskaplig fördjupning krävas.  

Utgångspunkten för basrapporten från en arkeologisk slutundersökning är att 
den ska redovisa undersökningen och resultaten noggrant. Eftersom den 
arkeologiska dokumentationen är det enda som kommer att vara kvar av 
fornlämningen ska det vara möjligt för andra att använda resultaten från 
undersökningen.  

Undersökningarnas olika syften innebär olika krav på avrapporteringen. 
Flertalet uppdragsarkeologiska uppdrag ska fungera som planeringsunderlag 
för Länsstyrelsens vidare handläggning och för verksamhetsutövarens 
planering av verksamheten. Basrapporter från arkeologiska utredningar ska 
därför utgå från ett administrativt syfte som beskriver förekomsten av 
fornlämningar. Även basrapporter från förundersökningar har främst ett 
administrativt syfte men för dessa handlar det om att redogöra för omfattning, 
avgränsning och identifikation av en fornlämning samt fynd- och 
anläggningsintensitet. Den ska kunna ligga till grund för planering för en 
eventuell slutundersökning.  

3.2. Populärvetenskaplig sammanfattning 
En populärvetenskaplig sammanfattning tillgänglig för en bred allmänhet ska 
upprättas efter en arkeologisk slutundersökning. Syftet med den är att 
förmedla viktiga resultat på ett lättillgängligt sätt. En sådan sammanfattning 
behöver inte upprättas i de fall undersökningen är liten eller har lågt värde för 
allmänheten eller forskning. Om undersökaren anser att så är fallet ska 
Länsstyrelsen kontaktas och det kravet kan komma att ändras.  

Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara kortfattad och vara 
inriktad på tolkningarna av undersökningsresultatet. Språket ska vara enkelt 
och facktermer ska förklaras. Den ska innehålla kartor och ritningar samt 
fotografier av fornlämning och fynd för att illustrera informationen.  
Illustrationer som tidsaxlar och av tolkningarna kan underlätta för läsaren att 
göra sig en bild av resultatet. Länsstyrelsens diarienummer och hänvisningar 
till undersökningens övriga rapporter och publikationer ska finnas med.  
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Den kan ingå som en del i basrapporten men den ska även kopplas som ett 
separat dokument i Fornreg inom uppdraget. Länsstyrelsen menar att 
basrapportens sammanfattning kan utformas som en populärvetenskaplig 
sammanfattning. 

3.3. Populärvetenskaplig publikation 
Vid större undersökningar som är av stort intresse för allmänheten kan 
Länsstyrelsen i förfrågningsunderlaget ställa krav på att en 
populärvetenskaplig förmedling ska ingå i avrapporteringen. Den kan bestå till 
exempel av en bok, skrift eller en digital publikation som kan läsas av en bred 
allmänhet. 

3.4. Avrapportering i delrapporter 
Vid större undersökningar kan avrapporteringen delas upp i flera olika 
delrapporter. Den möjligheten ska då ha angetts i Länsstyrelsens 
förfrågningsunderlag för uppdraget.  

Det måste tydligt framgå för läsaren att det finns mer material på annat håll 
och därför ska det i varje enskild rapport framgå vilka delar som är avklarade 
och avrapporterade, vilka delar som är kvar och vilken del i 
rapporteringsordningen som den föreliggande rapporten utgör. Även 
Länsstyrelsens diarienummer ska vara angivna.  

De olika delrapporterna ska ha en enhetlig presentation och i varje 
delrapportering ska en samlad bedömning av hela projektet göras. 
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4. Rapportinnehåll och 
disposition 

I basrapporter från arkeologiska undersökningar krävs de uppgifter som 
anges i kapitel 4 och 5. Undersökare kan göra tillägg i gällande innehåll men 
tilläggen ska vara enhetliga och redovisas på samma sätt i alla rapporter. 
Rapporterna ska vara institutionsspecifika, det vill säga att alla arkeologiska 
rapporter från samma institution bör ha samma disposition.  

4.1. Rapportens första sida 
Rapporten ska ha ett försättsblad där rapportens titel ska anges. Titeln ska 
innehålla typ av undersökning enligt Länsstyrelsens beslut, lämningsnummer, 
lämningstyp, aktuella fastigheter, kommun och län. I övrigt kan även 
landskap, socken, lokalt namn, år för undersökning och tryckår för rapporten 
(om det skiljer sig från undersökningsåret) etc. redovisas på framsidan. 

4.2. Administrativa uppgifter 
De administrativa uppgifterna ska alltid redovisas först i rapporterna, före 
innehållsförteckningen. institutionsspecifika tillägg till administrativa uppgifter 
får förekomma. 

Följande ska ingå i de administrativa uppgifterna:  

• Länsstyrelsens diarienummer  

• Institutionens diarienummer 

• Verksamhetsutövare dvs till den undersökaren fakturerar uppdraget 

• Fornlämningsnummer samt lämningstyp  

• Kommun  

• Socken 

• Landskap 

• Fastighet/er 

• Typ av uppdrag (t ex. utredning, för- eller slutundersökning samt även om 

det gäller etapp I eller II, hel- eller delundersökning etc.) 

• Daterad till period och typ av datering (ange om det är en 14C-datering, 

eller om dateringen är uppskattad utifrån fynd eller fornlämningstyp.) 

• Datum för fältarbetet 

• Fältarbetstid, exkl. restid, anges i timmar och med datum 

• Rapporttid, anges i timmar  
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• Tid för fynd- och analyshantering, tvätt, registrering och paketering, anges 

i timmar 

• Undersökningsledare 

• Rapportansvarig 

• Deltagare 

• Specialister/underkonsulter, gäller arkeologiska 

specialister/underkonsulter omfattar även personal i den egna 

organisationen 

• Undersökt yta (ange km2 för utredningar och m2 för undersökningar) 

• Undersökningens meter över havet 

• Typ av databassystem som använts för inmätning och registrering 

• Om annat koordinatsystem än SWEREF99 TM har använts ska det 

anges. 

• Antal fynd, det går bra att hänvisa till en bilagd fyndlista, om inga fynd 

togs tillvara ska även det anges här 

• Antal fotografier samt fotonas accessionsnummer, det går bra att hänvisa 

till en bilagd fotolista för angivande av antal foton per objekt 

• Antal ritningar per typ och skala ska anges, det går bra att hänvisa till en 

bilagd ritningslista 

• Ev. övriga dokumentationshandlingar som upprättats, tex 3D modeller etc  

• Var upprättade dokumentationshandlingar förvaras, angivna för varje typ 

av handling 

• En specifikation av vilka digitala programvaror som använts 

4.3. Innehållsförteckning 
Alla rapporter ska ha en kapitelindelning där varje kapitel har ett tydligt tema 
enligt kapitelupplägget för denna anvisning, tillägg med underkapitel får 
förekomma. Rapportens kapitelindelning ska framgå i en innehållsförteckning 
med sidhänvisning.  

4.4. Inledning 
Inledningen ska vara kortfattad och ska presentera skälet till undersökningen 
och på vems uppdrag den utförts. Texten kan med fördel hämtas från 
Länsstyrelsens beslut. Inledningen ska även innehålla när undersökningen 
gjordes, utförande institution eller firma samt namn på de arkeologer som 
deltagit. 

Det är bra att lägga in en översiktskarta i början av rapporten eller tydligt 
hänvisa till en kartbilaga. 



ANVISNINGAR FÖR ARKEOLOGISKA RAPPORTER,  REVIDERING 2021  9  
 

4.5. Sammanfattning 
Avsnittet ska omfatta en kortare sammanfattning av undersökningens resultat. 
Syftet är att läsaren enkelt ska kunna bilda sig en uppfattning av 
undersökningen. Sammanfattningen kan formuleras mer populärvetenskapligt 
och utgöra den populärvetenskapliga sammanfattningen eller en del av 
denna, se avsnitt ovan gällande populärsammanfattning. 

4.6. Syfte  
Syftet för undersökningen ska redovisas i rapporten. Det ska vara samma 
som angivits i förfrågningsunderlaget om inte en ändring av syftet har 
kommunicerats med Länsstyrelsen.  

4.7. Inriktning och problemformuleringar 
Inriktning för undersökningen samt de problemformuleringar och 
frågeställningar som presenterades i undersökningsplanen ska redovisas 
med motivering i rapporten. Även valda teorier ska redovisas och motiveras.  

4.8. Områdets förutsättningar 
Rapporten ska innehålla en redovisning av områdets förutsättningar. Det 
innebär att det ska finnas ett avsnitt med en miljöbeskrivning med 
områdesbeskrivning, naturgeografiska förhållanden samt eventuellt tolkningar 
av det förhistoriska landskapets förändring.  

Rapporten ska även innehålla en beskrivning över områdets kulturmiljö, dvs. 
forn- och övriga kulturhistoriska lämningar, beskrivning över den 
kulturhistoriska bakgrunden, geografiskt och tematiskt samt även en 
sammanfattning av tidigare arkeologiska insatser och forskningshistorik för 
området och fornlämningen. Beskrivningarna bör begränsas till vad som är 
vetenskapligt relevant för det aktuella området. I utrednings- och 
förundersökningsrapporter kan det vara tillräckligt med en översiktlig 
beskrivning av områdets olika förutsättningar men i 
slutundersökningsrapporten ska den bilden fördjupas. 

4.9. Undersökningens utgångspunkter och utförande 
Alla rapporter ska innehålla en kort presentation av undersökningens 
utgångspunkter, dvs en redovisning av undersökningsplanens samtliga delar, 
dvs förarbete, fältarbete, dokumentation, analys- och fyndinsamling, 
registrering och rapportering samt kommunikationsinsatser.  

Rapporterna ska även innehålla en beskrivning av genomförandet av 
undersökningens alla delar och moment, där valda metoder ska redovisas, 
motiveras och förklaras utifrån undersökningens syfte och inriktning. För en 
slutundersökning ska metoden dessutom redovisas med utgångspunkt från 
de vetenskapliga frågeställningarna. En redovisning och motivering för de 
prioriteringar, ställningstaganden och val samt eventuella alternativa lösningar 
som skett under undersökningens gång ska ingå i rapporten. Konsekvenser 
av dessa prioriteringar och val ska också redovisas.  
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Observera att det är viktigt att tydligt skilja på vad som angavs i 
undersökningsplanen och sen hur undersökningen faktiskt utfördes.  

Rapporten ska även innehålla en redovisning av förarbetet med en 
redovisning av vilka arkiv och källor som har gåtts igenom och använts som 
underlag.  

Det ska tydligt framgå i rapporten vad som dokumenterades och hur den 
dokumentationen utfördes. Även motiv till eventuellt urval i dokumentationen 
samt till vald dokumentationsmetod ska redovisas.  

Även eventuella kommunikativa insatser ska redovisas i rapporten. Ange vilka 
typer av kommunikativa insatser som utförts, tidpunkt, antal besökare, vilka 
som kontaktas, vilka artiklar som har publicerats, se vidare nedan under 
bilagor.  

Avvikelser mellan undersökningsplanen och genomförandet ska redovisas 
tillsammans med orsaken för avvikelserna och konsekvenserna av 
avvikelserna. Hur avvikelserna redovisas är beroende på deras omfattning. 
Om de är stora avvikelser och/eller om de kräver en mer detaljerad 
redovisning kan det ske i ett eget kapitel i rapporten. 

4.10. Resultat  
Ett kapitel om resultaten ska innehålla en redovisning av undersökningens 
resultat och detta avsnitt ska tydligt särskiljas från tolknings- och 
utvärderingskapitlen.  

Vid utredningar ska samtliga registrerade lämningar ska beskrivas. Om det 
har framkommit många lämningar vid en utredning kan de beskrivas i grupp 
med hänvisning till en bilaga med lämningslista där varje lämning ska 
beskrivas.  

Lämningsbeskrivningar och illustrationer ska vara konsekvent utformade och 
begreppen ska vara enhetliga genom rapportens alla delar dvs i rapportens 
textdel, i illustrationer, bildtexter och bilagor.  

Analysresultat ska där det är relevant redovisas i texten och de ska anges 
med källhänvisning. Till exempel ska 14C-dateringar anges med 
laboratorienummer. Det är Laboratorienumret som verifierar dateringens 
original och existens.  

Fynd som framkommit i undersökningen ska redovisas. Särskilt viktigt är att 
beskriva daterande fynd samt fynd som analyserats. Fynd med betydelse för 
tolkningen av resultatet kan med fördel presteras med avritningar eller foton. 

Redovisning och beskrivning i texten av färgningar, konstruktioner, 
anläggningar, undersökningsområden, rumsliga fenomen etc. ska illustreras 
med ritningar och/ eller kartor. Det är viktigt att i texten hänvisa till fotografier, 
ritningar och kartor. 
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Resonemanget kring resultatet ska återknyta till formulerad problemställning 
som beskrivits i förfrågningsunderlaget samt förhålla sig till de frågeställningar 
som upprättats i undersökningsplanen.  

4.11. Vetenskaplig tolkning  
Basrapporten ska innehålla grundläggande tolkningar av resultaten. 
Tolkningarna ska anpassas till resultat och syfte med uppdraget. För 
utredningar, mindre förundersökningar tex. avgränsade förundersökningar 
ska tolkningsdelen bestå av sammanställning, klassificering och övergripande 
analyser.   

Vid förundersökningar inför slutundersökningar är det viktigt att redovisa 
fornlämningens kunskapspotential i rapporten. 

Vid förundersökningar inför slutundersökningar samt vid slutundersökningar 
ska tolkningarna utgå ifrån den kunskap som erhållits från undersökningen. 
Det ska tydligt framgå vilken ny kunskap som framkommit vid undersökningen 
eller om tidigare antaganden fortfarande gäller. Tolkningar t. ex. av 
färgningar, konstruktioner, anläggningar, undersökningsområden, rumsliga 
fenomen ska framgå av ritningar och/eller kartor i rapporten. De tolkningar av 
resultatet som presenteras ska motiveras och vara förankrad i aktuell 
arkeologisk teoribildning och forskningsläge likaväl som i relevant 
kulturhistorisk bakgrund. Tolkningen bör, där det är relevant, innehålla en 
bredare jämförelse av känt kunskapsläge. 

Slutundersökningarnas resultat och tolkning ska även sättas in i ett större 
kunskapsmässigt och kulturhistoriskt sammanhang.  

4.12. Vidare undersökningar 
Eftersom utredningar, förundersökningar och slutundersökningar av del av 
fornlämning ligger till grund för fortsatt samhällsplanering ska dessa rapporter 
innehålla rekommendationer om behovet av fortsatta åtgärder. 

En redogörelse för fornlämningens potential, vilket avgör en eventuell fortsatt 
undersöknings omfattning, ska finnas med i en förundersökningsrapport. Om 
möjligt ska resultatet även värderas utifrån aspekter som kvalité, möjlighet att 
förändra kunskapsläge, dvs kan ny kunskap erhållas vid vidare undersökning 
samt lämpliga infallsvinklar.  

4.13. Undersökningsredovisning 
I de fall där avrapporteringen endast består av en basrapport kan 
undersökningsredovisningen ingå i basrapporten som ett eget kapitel.  

Undersökningsredovisningen ska innehålla en kort utvärdering av 
undersökningens moment och den samlade måluppfyllelsen, dvs vad blev bra 
och dåligt, vad bör man tänka på inför liknande framtida undersökningar, 
kunde något ha gjorts eller utformats annorlunda? Detta är väsentlig 
information inför framtida uppdrag, vid upprättande av kravspecifikationer och 
undersökningsplaner.  



ANVISNINGAR FÖR ARKEOLOGISKA RAPPORTER,  REVIDERING 2021  12  
 

I de fall avrapporteringen sker i ett flertal rapporter eller publikationer ska 
undersökningsredovisningen ske i ett separat dokument, i dessa fall ska 
Riksantikvarieämbetets mall följas som finns att hämta på 
Riksantikvarieämbetets hemsida.  

Undersökningsredovisningen ska laddas upp i Fornreg enl. 
Riksantikvarieämbetets anvisningar.   

I dessa fall ska de separata rapporterna innehålla ett utvärderingskapitel, dvs 
en kort utvärdering av undersökningens moment och måluppfyllelse.  
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5. Bilagor i rapporter 
Bilagor ska utgöras av kartor, ritningar, fotografier, anläggnings- och 
lämningsbeskrivningar, konserverings-, och analysrapporter samt listor över 
fynd, schakt, analyser och fotografier. Om kommunikativa insatser har ingått i 
uppdraget ska kopior av till exempel artiklar eller en länklista ingå som bilaga. 

I de fall det är många bilagor kan med fördel en lista över rapportens bilagor 
upprättas.  

Alla upprättade ritningar och kartor ska sparas i ett eget anpassat arkiv eller 
hos den mottagare som Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget. Det 
gäller även obearbetade underlag, rådata, som samlats in som till exempel 
mätdata.   

5.1. Kartbilagor 
Området för den arkeologiska undersökningen ska markeras på en 
översiktskarta som tydligt visar aktuellt område i förhållande till tätorter, större 
vattendrag etc. Därför ska kartmaterialet vara hierarkiskt indelat i en regional 
nivå och även i en lokal nivå. Den lokala kartan ska vara koordinatsatt och 
undersökningsområdet ska vara tydligt och korrekt utsatt. Använd bästa 
möjliga kartmaterial som lantmäteriverket har producerat.  

Alla kartor ska ha en skala och norrpil. Kartmaterial ska också innehålla 
uppgift om från vilken karta utsnittet härrör. Detaljkartor ska ha jämna skalor 
med skalstock och samma krav som för ritningar gäller, se nedan.  

Alla kartor med figurer, markeringar etc, ska ha relevant teckenförklaring. Alla 
kartor ska ha tillstånd för publicering.  

5.2. Ritningslista  
I basrapporten ska en ritningslista ingå och där ska ritningarna vara fördelade 
på skala och typ av ritning. Listan ska innehålla alla ritningar som har 
producerats i undersökningen, inte bara de som presenteras i rapporten. 

5.3. Ritningar 
Även upprättade ritningar ska vara hierarkiskt indelade. Det ska förekomma 
en planritning över undersökningsområdet där det tydligt framgår vilket 
område som är undersökt och på vilket sätt, dvs där ska undersökningsytor, 
sökschakt, profiler finnas angivna samt även eventuella topografiskt 
utmärkande företeelser.  

Vid undersökning som omfattar en större areal kan det också krävas 
”delöversikter” av planritningarna för att läsaren ska kunna få en total 
uppfattning av undersökningsområdet. Rapporten ska även innehålla 
detaljerade ritningar på exempelvis anläggningar, konstruktionsdetaljer, 
färgningar, profiler etc. Dessa detaljer ska enkelt kunna kopplas till den eller 
de översiktliga planritningarna. 
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Fynd av betydelse för tolkning och analysprover ska redovisas i ritningarna 
och det ska även framgå vilken rensningsnivå ritningen visar.   

Samtliga ritningar ska vara koordinatangivna till eget upprättat koordinaträtt 
eller till SWEREF99 TM. Där eget nät använts ska det kopplas till SWEREF99 
TM via minst två punkter. I rektangulära eller kvadratiska områden ska 
koordinater tas i diagonalt motsatta hörn. Vid inmätning med GPS ska uppgift 
om projektion dvs. SWEREF99 TM samt eventuell felangivelse anges på 
varje ritning.   

Alla upprättade ritningar ska ha en norrpil samt en skalangivelse. För 
profilritningar ska det anges varifrån profilen är ritad, exempelvis; sett från, 
eller riktning mot, NV.  

Skalan för ritningen ska vara lämplig så att det som visas på ritningen framgår 
tydligt. De ska vara allmänt vedertagna utformade, dvs. i skalor som tex. 1:10, 
1:20, 1:200. Ojämna skalor får inte förekomma på ritningar och detaljkartor.  

Ritningar och detaljkartor ska även ha en skalstock. Skalstocken ska vara 
lättläst och lätt att använda, det är viktigt att den har jämna indelningar, figur 1 
visar exempel på hur skalstockar ska se ut.  

Figur 1. Exempel på fungerande skalstockar 

Figur 2 visar ett exempel på hur skalstockens indelning inte ska se ut. I 
detta exempel blir ett avstånd på skalstocken lika med 0,166 m vilket 
innebär att ritningen blir svår att tolka.  

Figur 2. Exempel på typ av skalstock som inte ska användas då indelningarna är ojämna 
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Det som avbildas på ritningarna ska ha en tydlig teckenförklaring och 
Länsstyrelsen menar att varje ritning bör innehålla en teckenförklaring. Det är 
viktigt med konsekvens i beskrivningar och ritningar etc. så att samma 
benämningar för samma slags fenomen på alla ritningar.  

Om ritningar används i texten ska dessa betraktas som illustrationer och ska 
betraktas som kompletteringar till ritningarna i rapportens bilagor, dvs. en 
ritning i rapportens textdel ersätter inte ritningen som ska bifogas i rapporten.  

5.4. Bilaga med fornlämnings- och anläggningsbeskrivningar 
Vid arkeologiska utredningar kan många fornlämningar ha påträffats. Då kan 
det bli otympligt att presentera beskrivningarna i rapportens textdel. I dessa 
fall ska beskrivningarna finnas i en bilaga till rapporten. Det kan ske i en tabell 
eller som fritext.  

Beskrivningar av forn- och kulturlämningar ska utföras i enlighet med 
Riksantikvarieämbetets riktlinjer. Beskrivningarna ska innehålla: 

• koordinater i projektion SWEREF 99TM, 

• terräng,  

• vegetation, 

• meter över havet 

• statusbedömning (fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning), 

• eventuell tidigare numrering och 

• uppgifter om eventuell tidigare registrering av lämningen. 

Beskrivningarna kan även innehålla förslag på åtgärder till exempel behov av 
förundersökning, alternativt kan det presenteras i kapitlet ”Vidare 
undersökning”. Det är viktigt att det tydligt framgår att det är förslag från 
undersökaren.  

Vid undersökningar, som för-, slut- och forskningsundersökningar ska 
rapporten innehålla anläggningsbeskrivningar, som bör presenteras i en 
bilaga. Typ av lämning el. anläggning samt beskrivningarna ska ske i enlighet 
med Riksantikvarieämbetets ”Lista med lämnings och antikvarisk praxis”.  

Anläggningsbeskrivningar ska innehålla följande, oavsett om det sker i text, 
eller i tabellform: 

• typ av fornlämning och/eller anläggning ska anges 

• beskrivning av fornlämning/anläggningen innan undersökning påbörjas,  
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• beskrivning av fornlämning/anläggningen i plan (ange på vilken nivå/lager 

som beskrivningen avser), 

• profilbeskrivning, 

• beskrivning av eventuella detaljer såsom färgningar etc. (även här ska 

nivå/lager anges) och 

• redogörelse för de prover som tagits i anläggningen. 

Beskrivningarna ska även innehålla en redovisning över antal och typ av fynd 
per anläggning samt kortfattat resultat från eventuella utförda analyser, till 
exempel dateringar. Hänvisning till foton, ritningar och illustrationer för aktuell 
anläggning ska ingå i beskrivningen.  

5.5. Fyndlistor 
Fynd ska registreras i enlighet med Statens historiska museums riktlinjer.  

Om fynd har påträffats i undersökningen ska en fyndlista upprättas. Den ska 
som minimum innehålla fyndnummer, kontext, sakord, föremålstyp, material, 
antal och vikt. Om det är relevant ska del av föremålet anges tex. mynning, fot 
etc. Det ska framgå i fyndlistan om fynd har analyserats, konserverats eller 
kasserats. För osteologiskt material ska särskilda listor upprättas. I dessa ska 
det anges om benen är brända eller inte och även vikten ska redovisas. 

Om behov finns kan en särskild kontexttabell upprättas, där relationerna 
mellan fynd – anläggning – undersökningsområde, typ schakt och dylikt, 
framgår tydligare än i en fyndlista.   

5.6. Fotolista 
Fotografier och filmer ska ha ett accessionsnummer.  

Alla sparade och relevanta fotografier som tagits vid undersökningen ska 
redovisas som bilaga i en fotolista. Det gäller alltså även de bilder som inte 
finns med i rapporten. Listan ska innehålla fotografiernas och filmernas 
accessionsnummer, även kategorin ska anges, till exempel landskap – 
miljöbilder, anläggning, profil eller plandokumentation samt antal per objekt. 
Fotolistan ska även innehålla uppgift om foto-och filmriktningen, det gäller 
även för de foton som inte finns med i rapporten, exempelvis; foto mot NV.  

Även eventuella tagna filmer ska ingå i fotolistan, ange om filmen eller om 
fotot är taget med drönare eller från fototorn.   

Om 3D modeller skapats i uppdraget ska dessa anges ska anges i fotolistan.  

En ”kontaktkarta” dvs, miniatyrer med foton som tagits vid undersökningen 
bör ingå i rapporten.  



ANVISNINGAR FÖR ARKEOLOGISKA RAPPORTER,  REVIDERING 2021  17  

5.7. Analyser 
Analysrapporter ska ingå som bilagor i rapporten och om många analyser 
utförts bör en samlad lista över utförda analyser upprättas.  

Namn på laboratorium och analysernas laboratorienummer ska framgå. För 
att underlätta läsningen ska resultaten från analyserna arbetas in, där det är 
relevant, i rapportens textdel.  

Redovisning av 14C-analyser bör göras både i form av en tabell och genom att 
återge kalibreringsdiagram som anger laboratoriets provnummer, 
anläggningsnummer, prov-/fyndnummer, material, ej kalibrerad 14C-ålder BP, 
14C-ålder kalibrerad 1σ samt 14C-kalibrerad 2σ framgår tillsammans med det 
kalibreringsprogram som använts. 

5.8. Konservering  
Uppgift om antal och vilka fynd som har konserverats ska finnas i 
basrapporten. Uppgifterna kan läggas till i fyndlistan eller redovisas i en 
separat lista med samma uppbyggnad som fyndlistan. Om en 
konserveringsrapport har upprättats ska den bifogas i basrapporten. Om 
konservatorn har gjort observationer vid konserveringen gällande fynd ska 
dess presenteras i rapporten.  

5.9. Kommunikativa insatser 
En redovisning gällande vilka kommunikativa insatser som genomförts inom 
uppdraget ska ingå i basrapporten. I en bilaga ska kopior av artiklar, kopior av 
tidningsartiklar, kopior av program, inbjudningar, pressreleaser, lista på länkar 
till inslag i radio och tv, etc bifogas. 

Kontaktuppgifter 
Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå 

Telefon: 010-225 50 00 
E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Omslagsfoto 
Gunilla Edbom 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


Tillsammans för Norrbottens bästa
lansstyrelsen.se/norrbotten

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
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