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Mötesledare Steinar Kristensen satte mötet och gick igenom mandatet för arbetsgruppen. Han hade i 

förhand hämtat in och delat tabell över Intrasismallen. Denna tabell fick en kort genomgång. 

 

Kortare samtal fördes om vad som sker med fält i databaser som ej hamnar i kärndatan i ADED. De 

borde hamna i den tredje nivån av ADED och därmed får man med sig dem när hela datasetet laddas 

ned.  

 

Den enades om att subklass-specifika attribut måste vara med i kärndatan som går in i ADED för att 

göra datan effektivt sökbar. Däremot följer ej relationer med i kärndatan. Det är dock viktigt att 

relationerna kommer med i basen när projektet läggs in. Detta för att knyta samman strukturer med 

större kontexter så som stolphål till hus eller prover till strukturer.  

 

Det anses också som viktigt att framtida förändringar i Intrasismallen loggförs ordentligt så att ADED-

basen kan uppdateras på ett liknande sätt. Det är likaså viktigt att det är en dialog mellan WP2/ADED 

och de som ska bygga ADED-basen. Detta för att skapa en bas som är smidig att jobba i men 

samtidigt fyller alla krav vi har. 

 

Efter det inledande samtalet gick gruppen igenom klasserna i Intrasis för att se vilka av dem som 

skulle vidare in i ADED. Därefter fördelades arbetet med excel-basen över kärndatan inom gruppen 

och det arbetades individuellt men var sin del. Therese från NIKU gick igenom deras mall då den 

skiljer sig från den som används av distriktsmuseum. En rapport för arbetet som gruppen genomfört 

utarbetades  

 

Mötet avslutades vid avklarat arbete.    

  

          18. oktober 2018. Jakob Kile-Vesik 


