
 

 
 

  



Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 

CAA N 7 
 13. og 14. oktober 2014 - Oslo 

VELKOMMEN! 
Styret i den norske underavdelingen av Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology (CAA) har gleden av å ønske velkommen til den 7. norske CAA-konferansen.  

TID OG STED  
Sted: Foredragssalen i 5. etasje hos Riksantikvaren i Dronningensgate 13, Oslo (se kart) 

Registrering: Fra mandag kl. 0900  

Årsmøte: tirsdag kl. 1620 

Faglig program mandag: kl. 1000 – kl. 1615, lunsj kl. 1215 

Faglig program tirsdag: kl. 0900 – kl. 1610, lunsj kl. 1200 

ÅRSMØTE 2014 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 6. oktober  

SOSIALT 
Mandag kveld møtes vi på Peppes Pizza i Stortingsgata 4 kl. 1700 (se kart). Deretter er det tid 
for å utforske kvelds- og nattelivet i Oslo. Det er reservert plass for konferansedeltakerne på 
puben The Dubliner i Rådhusgata 28 fra kl. 1930.  

KONFERANSEAVGIFT 
Konferansen støttes med midler fra Kulturhistorisk museum i Oslo, Riksantikvaren og Norsk 
forskningsråd. Dette betyr at påmelding til årets konferanse er gratis. Det vil bli servert 
kaffe/te og lunsj begge dager. Konferansemiddagen mandag kveld betaler du imidlertid selv. 

 

 

 

Med hilsen styret i CAAN: 

Espen Uleberg Kristin Eriksen Angunn Skeiseid 
Steinar Kristensen Evy Berg Lars Gustavsen 
  



Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology 

CAAN7 
 13. og 14. oktober 2014 - Oslo 

PROGRAM – Mandag 13. oktober 
0900 – 1000  Registrering, kaffe og te 

1000 – 1005  Velkommen ved styret i CAAN 

1005 – 1210  Sesjon 1 – Arkeologisk fjernmåling 

1215 – 1330  Lunsj 

1330 – 1440  Sesjon 2 – Digital feltdokumentasjon 

1445 – 1500  Beinstrekk 

1500 – 1600   Sesjon 2 – Digital feltdokumentasjon 

1700   Middag og sosialt 

 

PROGRAM – Tirsdag 14. oktober 
0830 – 0900  Kaffe og te 

0900 – 1020  Sesjon 3 – Databaser på tvers 

1025 – 1040  Beinstrekk 

1040 – 1150  Sesjon 4 - Dataflyt - utveksling og lagring 

1200 – 1315  Lunsj  

1315 – 1400  Sesjon 4 – DEBATT: Dataflyt - utveksling og lagring 

1400 – 1420  Beinstrekk 

1420 – 1610  Sesjon 5 – 3D modelling as a tool for analysis and documentation 

1610 – 1620  Beinstrekk 

1620 – 1650  Årsmøte CAAN 

1650   Vel hjem



Sesjon 1 – Arkeologisk fjernmåling 
Sesjonsleder: Lars Gustavsen 

Arkeologiske fjernmålingsmetoder blir stadig mer etablert i norsk arkeologi. Den metodiske utviklingen og et tettere samarbeid på tvers av ulike etater gir et godt 
grunnlagsmateriale for undersøkelser av store landskapsrom. Samtidig brukes de ulike teknikkene til å gi svar på mer spesifikke problemstillinger. Denne sesjonen vil 
omfatte presentasjoner av prosjekter som utnytter potensialet i disse metodene, og vil også inkludere innlegg som tar opp metodiske aspekter som har relevans for de ulike 
delene av kulturminnesektoren. 

1005-1025 
Herlaugshaugen sett på nytt – resultater av antikvariske, topografiske og geofysiske undersøkelser 
Arne Anderson Stamnes 
NTNU 
 
Abstract: Sommeren 2011 utførte NTNU Vitenskapsmuseet en geofysisk undersøkelse av gravhaugen «Herlaugshaugen» på Leka kommune i Nord-Trøndelag, på vegne av 
nettopp Leka kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Gravhaugen er en av de største i landet, og måler omtrent 59m i diameter, og har trolig vært opp mot 12 
meter høy da den var bevart i sin helhet. De geofysiske undersøkelsene kombinerte bruken av elektriske motstandsmålinger med georadar, i håp om å kunne si mer om 
haugens indre oppbygging, bevaringsgrad, og søke indikasjoner på hvorvidt haugen inneholder en skipsbegravelse. Det lot seg gjøre å kartlegge variasjoner i den elektriske 
ledeevnen i haugen, og på den måten indikere den omtrentlige utstrekningen og bevaringsgraden til en kjernerøys i midten av haugen. Det lot seg også gjøre å indentifisere 
stratigrafiske lag, samt dybden til den opprinnelige markoverflata. På den måten er det mulig å påvise hvor dypt den omliggende fotgrøfta har blitt gravd ned i bakken, samt 
hvordan haugen er plassert i forhold til den tidligere markoverflata i området. Det lot seg også gjøre å indikere områder som har blitt forstyrret, og hvilke deler av haugen 
som fremdeles er velbevart. Det lot seg dessverre ikke gjøre å påvise en eventuell skipsbegravelse, eller tidligere nedgravninger i den opprinnelige markoverflata.  

1030-1050 
Storskala geofysikk brukt i forvaltningsøyemed – Et eksempelstudie fra Akershus 
Monica Kristiansen, Anne Herstad og Lars Gustavsen 
NIKU, Akershus fylkeskommune 
 
Abstract: I september 2014 gjennomførte NIKU i samarbeid med LBI ArchPro geofysiske undersøkelser ved gårdene Askjum og Skuterud i Ås kommune i Akershus. 
Prosjektet inngikk som en del av den arkeologiske registrering av traseen for ny E18 gjennom Ski og Ås, og ble gjennomført på oppdrag for Akershus fylkeskommune og 
Statens vegvesen. Dette innlegget vil ta for seg metodene som ble benyttet, og diskutere resultatene fra undersøkelsen. 

  



1055-1115 
Flybåren magnetometer i Elverum. Uttesting av en ny metode for utmarksregistrering. 
Ole Risbøl og Lars Gustavsen 
NIKU 
 
Abstract: I samarbeid med det østerrikske flyselskapet Airborne Technologies tester NIKU ut muligheten for å bruke flybåren magnetometer som fjernmålingsmetode til å 
kartlegge kulturminner i utmarka. Uttestingen foregår i Elverum kommune, Hedmark, og hensikten med prosjektet er først og fremst å teste ut om det er mulig å påvise 
jernvinneanlegg fra lufta basert på deres magnetiske egenskaper. Prosjektet pågår og det vil bli presentert foreløpige resultater. Uttestingen gjennomføres innenfor det 
internasjonale forskningsprosjektet LBI – Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, og har i tillegg fått finansiell og faglig støtte fra 
Hedmark fylkeskommune og Norsk institutt for skog og landskap. 

1120-1140 
Semi-automatisk deteksjon av kulturminner i lidardata 
Øivind Due Trier og Hans Marius Johansen 
NR, STfk 
 
Abstract: Vi har utviklet en metode for semi-automatisk deteksjon av gravhauger i lidardata. Metoden bruker først templatmatching for å finne kandidater. Deretter 
rangeres disse ved å bruke flere kriterier. Vi har brukt metoden på vikinggravfeltet i Vang, Oppdal, og sammenlignet deteksjonene med tidligere kartlegging av 
gravhaugene. Mange av gravhaugene er forskjøvet i den tidligere kartleggingen i forhold til den faktiske plasseringen. Videre har den semi-automatiske metoden påvist 
enkelte gravhauger som ikke tidligere har vært kartlagt. På den annen side klarer heller ikke den automatiske metoden å finne alle gravhaugene, samt at den også lager en 
del feildeteksjoner. Men kombinasjonen av automatisk deteksjon og visuell tolkning er likevel til stor hjelp ved nøyaktig kartlegging av enkeltgraver. 

1145-1205 
Geofysiske undersøkelser av norske ruinlokaliteter 
Regin Meyer 
NIKU 
 
Abstract: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjennomført en rekke georadarundersøkelser på ruinlokaliteter hvor det tidligere har stått borganlegg, klostre 
og kirker fra middelalderen. Oppdragsgivere har vært Riksantikvaren og museer, og hensikten har vært å få en oversikt over ruinenes og de relaterte levningers utstrekning 
under bakken særlig med tanke på sikring og formidling. Undersøkelsene har ikke bare resultert i anomalier som representerer forventet murverk og fundamenter, men 
også strukturer av annet materiale og spor fra etter-reformatorisk tid. I foredraget vil det bli rettet fokus mot hvor godt egnet georadar er for å detektere murverk og 
fundamenter, samt de tolkningsmessige utfordringene som ligger i materialet. 

1205 
Avrunding med eventuelle kommentarer til innleggene 
 



Sesjon 2 – Digital feltdokumentasjon 
Sesjonsleder: Gjermund Steinskog  

Digital feltdokumentasjon var tidligere brukt på få, utvalgte undersøkelser, men er nå vanlig ved arkeologiske utgravninger og registreringer i Norge. Hva digital 
feltdokumentasjon er endrer seg stadig etter hvert som ny programvare, nye metoder og nye former for datainnhenting blir tatt i bruk. Flere ledd i dokumentasjonen blir 
heldigital, og det blir mer data som er skapt digitale. Innlegg på sesjonen vil presentere analyser knyttet til feltundersøkelser og programmet Intrasis som nå brukes av 
universitetsmuseene, NIKU og Vestfold fylkeskommune. Sesjonen tar også opp muligheter som ligger i digitalisering av analogt arkivmateriale og analyse av gammel 
feltdokumentasjon. 

1330-1350 
Geophysical prospection, geoarchaeological investigation and excavation documentation using 3D laser scanning: the burial mound at Rom in Vestfold County, Norway 
Petra Schneidhofer, Erich Nau, Lars Gustavsen, Jessica Leigh McGraw, Christer Tonning, Terje Gansum, Jan Bill og Wolfgang Neubauer 
IC-ArchPro, VIAS-Vienna Institute for Archaeological Science, University of Vienna, NIKU, Vestfold fylkeskommune, KHM 
 
Abstract: In September 2012 motorized magnetometry and ground-penetrating radar surveys were carried out in Slagendalen valley, Norway for the archaeological 
prospection of Rom burial mound. The resulting high-resolution geophysical data sets showed interesting features inside the mound. Based on the prospection data parts of 
the mound were excavated in August 2013 by the Vestfold fylkeskommune and the Museum of Cultural History (UiO). In collaboration with the Austrian Ludwig Boltzmann 
Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology the excavation process was digitally documented using the single context approach and a 3D laser scanner. 
The three-dimensional documentation enabled the virtual reconstruction of the excavated part of the mound. This approach provided precise data for further 
archaeological investigations and at the same time created a vivid model for public outreach purposes. The exposure of soils and sediments during the archaeological 
investigation was simultaneously used to verify the interpretation of the geophysical data. Every stratigraphical unit was targeted with in-situ geophysical measurements 
for correlation purposes, including magnetic susceptibility, electrical conductivity and water content measurements. Methodology and results of this study will be 
presented. 

 
1355-1415 
Portable XRF on archaeological soils: potential and pitfalls  
Rebecca J. S. Cannell 
Bournemouth University 
 
Abstract: Handheld, non-destructive, rapid and easy to use, portable XRF has great potential to open up elemental analysis to a range of archaeological materials that 
previously would have been economically out of reach. That said, ease of use is not directly correlated with ease of interpretation or truth. I examine the potential of 
portable XRF as a method of analysing soils for geochemical prospection in archaeology, through the case study of Avaldsnes, Norway. 

  



1420-1440 
Erfaringer med bruk av Intrasis i Gamlebyen i Oslo 
Therese Marie Edman 
NIKU 
 
Abstract: Våren 2014 begynte NIKU arbeidet med å innføre Intrasis som arkeologisk dokumentasjonsverktøy i middelalderbyene. For å teste ut programmets funksjonalitet i 
komplekse byutgravninger ble årets utgravninger på Follobanen i gamlebyen i Oslo valgt ut som testprosjekt. Foredraget vil presentere de viktigste erfaringene omkring 
bruk av Intrasis, samt diskutere hvordan NIKU videre kan anvende dette verktøyet i sine fremtidige utgravnings- og overvåkningsprosjekter. 

1500-1520 
Intrasis 3.1 
Karin Lund 
RAÄ 
 
Abstract: Intrasis 3 har varit i bruk sedan våren 2013 och under hösten 2014 kommer en uppdatering till Intrasis 3.1 att lanseras. Den innehåller framförallt fler GIS 
funktioner som efterfrågats, bl a möjligheten att skapa GeoObjekt från GPS, georeferera raster och samt att redigera lager/lagertabeller med hjälp av GIS attribute editor. 
Jag kommer att presentera nyheterna och praktiskt visa ett antal av dem bl a den nya Graph View där du enkelt kan få en grafisk överblick över registrerade relationer – 
men även: Multi-editering av attribut, statistik och summering av kolumner, lägga till XY data till i en GIS View, importera metadatadefinitioner och sätta standardfärg för 
subklasser för utritning i GIS View 

1525-1545 
Digitalisering av gammel feltdokumentasjon - en skattekiste med utfordringer. GIS-analyser i prosjektet «Religion and Money» 
Steinar Kristensen 
KHM 
 
Abstract: Gjenbruk av dokumentasjon er én av grunnene til å ta vare på (orginal)dokumentasjonen av arkeologiske undersøkelser. I prosjektet ”Religion and Money” går 
man igjennom et 20-talls kirker i Norden for å diskutere forhold omkring penger funnet i kirker. I et GIS-perspektiv byr det på både utfordringer og muligheter. Innlegget vil 
problematisere bruken av eldre (felt)dokumentasjon og vise noen eksempler. 

 
 
1550-1600 
Avrunding med eventuelle kommentarer til innleggene. 
  



Sesjon 3 – Databaser på tvers 
Sesjonsleder: Steinar Kristensen 
 
Data som er født digitalt utgjør en stadig større del av den tilgjengelige informasjonen. Det ligger store muligheter i god tilgang på disse dataene. Mest mulig sømløs 
overføring av data mellom institusjoner og systemer er også en utfordring for god forskning og effektiv forvaltning. Sesjonen inkluderer innlegg om eksisterende og 
planlagte systemer, kvalitetssikring og foredling. 
 
0900-0920 
MUSIT/Askeladden integrasjon 
Anders Ohlsson og Christer Gimse 
RA 
 
0925-0945 
Visualisering av museumsdatabaser 
Espen Uleberg og Mieko Matsumoto 
KHM 
 
Abstract: Innlegget presenterer resultater fra prosjektet Dynamiske Distribusjoner som beskriver forholdet mellom mennesker og landskap med utgangspunkt i 
storsteinsredskap i MUSITs gjenstandsbase for de arkeologiske samlingene ved universitetsmuseene. Denne gangen presentes funn fra seks fylker –Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Datagrunnlaget er fritt tilgjengelig i museets gjenstandsbase og på internet. Gjenstandsbasen er tilgjengelig på museet, men fra 
unimus.no kan alle laste ned funnopplysninger med koordinater og presisjonsnivå for koordinatene. I år er det mer enn 850 000 gjenstandsposter tilgjengelig på 
unimus.no/arkeologi/forskning. Hele datasettet er også tilgjengelig for nedlasting slik at det kan brukes som åpne data. Dette store materialet gjør det mulig å arbeide med 
eksplorativ analyse i kartet. Eksplorativ analyse er å bruke kartet til analyse og å prøve ut ulike måter å se et materiale på. Koordinatene for funnstedene har ulike 
presisjonsnivåer. Disse nivåene er funnsted, bruk, gård, kommune eller fjord, øy, fjell osv, og er dermed kvalitative og ikke kvantitative. Kategoriene er valgt fordi de best 
gjenspeiler de eksisterende funnstedsopplysningene. Funn med god presisjon kan brukes til detaljerte analyser mens de med grov nøyaktighet bare gir mening i 
oversiktskart. Når funnsteder og faste fornminner skal vises på samme webside må en gjøre gode valg for hvordan funn med ulik funnstedspresisjon skal presenteres.  
 

  



0950-1010 
Revisited: Hvordan samle inn og analysere sett med gjenstandsfunn: 1984 vs. 2014. Analog vs. digital informasjon 
Evy Berg  
RA  
 
Abstract: Utgangspunktet er flintøkser fra neolittisk tid i Vest-Norge. Jeg skrev oppgave om denne gjenstandsgruppen på midten av 80-tallet. Da var hele prosessen med 
innsamling av informasjon, plotting på kart etc. fullstendig analog. Som et eksperiment har jeg replikert prosessen i 2014. Hvordan er informasjonsinnsamlingen mht. 
gjenstandsopplysningene, hvordan er det med kartfesting og kvalitet på nøyaktighet, som grunnlag for analyser. Hvor er snublehullene i den digitale verden? Finnes det 
andre muligheter til å hente ut mer informasjon nå enn da, og hva er i så fall mulighetene mht. analyser som ikke fantes for 30 år siden? 

 

1015-1025 
Avrunding med eventuelle kommentarer til innleggene. 
  



Sesjon 4 – Dataflyt -  utveksling og lagring 
Sesjonsleder/ordstyrer: Torkel Johansen 
 
Digital dokumentasjon har ikke bare endret måten vi dokumenterer, analyserer og presenterer våre data på, men det har også endret måten vi deler dataene våre. Der hvor 
data tidligere ble lagt i papirarkiv eller endog på et utilgjengelig kontor, er det i dag nesten ingen grenser for hvordan man kan tilegne seg kulturhistoriske data. Det digitale 
formatet er skapt for deling av fruktbare data som i nye sammenstillinger vil gi ny og viktig kunnskap. Sesjonen vil være en åpen diskusjon blant CAA-deltakerne (forbi 
punktet om at data skal deles), og dreie seg om på hvilken våre data skal deles med omverdenen, det være seg hvem, hvordan og ikke minst når. 

1040-1100 
LOD-pilot 
Anders Ohlsson og Marte Brekke 
RA 
 
1105-1125 
Knappen - Kultur-og naturreiseprosjektet 
Anders Ohlsson 
RA 

1130-1150 
Kulturnav 
Ulf Bodin 
Kultur-IT 

Abstract: KulturNav (kulturnav.org) är en webbplats och plattform för att skapa, förvalta och distribuera flerspråkig gemensam öppen terminologi och auktoriteter med 
speciellt fokus på kulturarvsdata i Norden. Utvecklingen är finansierad av Kulturrådet. Plattformen hanterar terminologi som sakord, typ- och kategori-indelningar, stilar och 
taxa samt auktoritetsposter för t ex personer, organisationer, fartyg, händelser, tidsperioder och platser (administrativ indelning, ortnamn mm). Plattformen är utvecklad 
för att stöda samverkan mellan olika organisationer och ämnesdiscipliner. Informationen är tillgänglig via ett öppet API och som länkad öppen data (LOD). Just nu utvecklas 
stöd för gemensam arkeologisk information som undersökningar och kontextinformation. 

1200 – 1310 Lunsj 

1315 – 1400 
Debatt: Dataflyt - utveksling og lagring 
Espen Uleberg, Evy Berg og Steinar Kristensen 
KHM ,RA 



Sesjon 5 – 3D modelling as a tool for analysis and documentation 
Sesjonsleder: Kristian Løseth 

Tredimensjonale analyser og modeller har vært særlig aktuelle i formidlingssammenheng, men åpner også nye muligheter for dokumentasjon, forvaltning, og forskning. De 
siste årene har fotogrammetri blitt en stadig viktigere og lettere tilgjengelig teknikk for 3D-dokumentasjon, som kan erstatte eller komplettere laserskanning. Sesjonen 
åpner for eksempler på ulik bruk av 3D i dokumentasjon, analyse og formidling. Sesjonen vil holdes på engelsk, da den vil inngå som en del av ett 3D-seminar gjennom et 
samarbeidsprosjekt mellom Norsk Maritimt Museum, Kulturhistorisk museum og Nasjonalt Maritimt Museum i Gdansk. 

1420 - 1440 
Building archaeology, laser scanning and image based modeling 
Håkan Thorén 
RAÄ 
 
Abstract: Image based modelling has recently become a popular tool among archaeologists. It has been mostly used for archaeology “on the ground” but is also useful for 
other types of archaeology such as building archaeology. Image based modelling alone or combined with laser scanning is very useful when it comes to document buildings. 
The best result is achieved with a combination of both where the laser scanner produces the point cloud and a rough model is produced by image based modelling. The 
point cloud from the laser scanner is then meshed in software, e.g., Meshlab. The meshed model is then combined with the image based model and textured with its 
photos. The presentation will show examples of how and when to use the two techniques. The examples are taken from the following projects: The Lateran project in Rome 
and The cathedral in Lund 

1445 - 1505 
Digital drawing, photogrammetry and analogue measurement. Analysis and comparison of three methods for documentation of boats and shipwrecks 
Kristina Steen  
NMM 
 
Abstract: Dokulab’en ved NMM, ved Kristina Steen, vil presentere et nytt metodeprosjekt der tre metoder for dokumentasjon av båter vil bli sammenlignet. Metoden kan 
anvendes på tradisjonsåter, rekonstruksjoner/replikaer, eller skalerte modeller. Som forsøksbåt for prosjektet har vi valgt en liten lofotjolle. Denne blir først dokumentert i 
3D med FARO-arm (digital penn, Rhino 5.0) og deretter ved hjelp av fotogrammetri (Agisoft photoscan). Til sist dokumenteres den på den gamle analoge måten, med 
snorlodd og målebånd. Det er Arne Emil Christensen som står for den analoge oppmålingen. Ut fra de tre ulike oppmålingene utarbeides det linjetegninger, som igjen gjør 
det mulig å sammenligne metodene. De digitale modellene vil også kjøres i programmet Orca 3D (Rhino plug in), for analyse av stabilitet, vekt, lastekapasitet, 
seilingsegenskaper osv. Et siste ledd i metodeforsøket vil være å digitalisere Christensens analoge opptegning, noe som vil åpne mulighetene for ny forståelse av 
oppmålinger og rekonstruksjoner gjort før den digitale teknologien ble tatt i bruk. 

 
  



1510 - 1530 
3D scanning in NMM’s documentation practice 
Marcin Kłos and Cezary Żrodowski 
NMM in Gdańsk, Gdańsk University of Technology 
 
Abstract: The National Maritime Museum (NMM) in Gdańsk has started to create electronic records of inventories in 90’s of the 20th century and to photographically 
digitize its collections in 2009. However, due to the nature of the NMM’s collections, it was quickly recognized that 3D documentation will be an important method for 
some objects, especially archeological (wrecks), ethnographical (boats) and industrial (ships). To meet the needs, Underwater Archeology Department established 
archeological documentation workroom, equipped with 3D arm, within project "Redevelopment and expansion of cultural infrastructure of the Polish Maritime Museum in 
Gdańsk for the purposes of the Maritime Culture Centre", which was supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway trough the EEA Financial Mechanism and 
by a grant from Minister of Culture and National Heritage. During 2014-2016 NMM in partnership with Norwegian Maritime Museum in Oslo and Museum of Cultural 
History, University of Oslo, implements the project „Shipwreck Conservation Centre With Studio Warehouse in Tczew – construction of new cultural infrastructure of the 
National Maritime Museum in Gdańsk” supported by a grant from Iceland, Lichtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish 
Funds. Within mentioned project, NMM’s Conservation Department will acquire 3D scanner for documenting large archeological objects before and after conservation. This 
will finally allow to combine short and/with medium distance methods of 3D documentation. Up to now, Museum has implemented few 3D projects, two of which 
concerned issues of methodology and were carried out in cooperation with the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology of the Gdańsk University of Technology. 
Other important projects are: full 3D documentation of medieval crane „Żuraw” in Gdańsk; 3D documentation of more than 120 remaining hull elements of medieval wreck 
W5 „Copper Ship” for the need of computer reconstruction; 3D documentation of 14 hulls of traditional wooden boats and vessels from Fisheries Museum in Hel with 
technical calculations of hydrostatic characteristics based on generated 3D models.  

  



1535 – 1555 
Photogrammetric 3D modeling of the ship find Paléhaven I in Oslo 
Sven Ahrens and Rune Borvik  
NMM 
 
Abstract: The Norwegian Maritime Museum has excavated an extensive number of boat wrecks on land in the last 12 years and worked continuously on methods for 
excavation and documentation of such finds. The large amount of details of ship wreck finds makes it paramount to find alternatives to manual drawing or measurement 
with a total station to avoid excessive working time in the field. Particularly the large Barcode project with 13 ship wrecks excavated in 2008/2009 has helped to develop a 
workflow based on photographs taken from a man lift, which were georeferenced in ArcGIS, drafted in Illustrator and finally imported into ArcGIS. This simplistic but 
effective photogrammetric method has enabled us to make very detailed drawings of every layer of the wrecks. In the Paléhaven I project a large carvel built ship has been 
documented during May 2014 in 4 excavation layers. It was measured with close range photogrammetry, producing accurate and detailed 3D models from which ortho-
photos were exported. These were be further processed in Illustrator and ArcGIS. The method is cheap, requires minimal working time in the field and can be easily be 
applied in extreme working environments where only expensive laser scanning or time consuming manual drawing are alternative options. The presentation will discuss 
possibilities and applicability of the method compared to other methods, particularly the Barcode project documentation. In this respect we also focus on the discussion if 
the particular accuracy of the 3D model is at all necessary for the documentation process. It will further be discussed if 3D modelling is just another method to reach the 
same final result or if it has other, new applicabilities. 

1600-1610 
Views and comments on the papers
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