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Att transformera FältGIS-filer till SWEREF99 TM 
 

Inledning 
En konsekvens av att Riksantikvarieämbetet anpassar sina databaser till SWEREF99 är att det 
fortfarande kan finnas kvar oregistrerad FältGIS-data i det gamla referenssystemet. För att få 
in dessa uppgifter i FMIS måste objekten transformeras till SWEREF99 TM. Detta dokument 
beskriver hur det går till med hjälp av ArcGIS. Texten hänvisar även till dokumentet 
Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS. 
 

Förberedelse 
1) Gör klart allt i FältGIS (på den stationära datorn). 
2) Säkerhetskopiera mappen Vektordata på C:\Falt2 och spara den någonstans på datorn. 
3) Öppna ArcCatalog och gör verktygslådan synlig (se punkt 1-3 i avsnitt Förberedelse i 

dokumentet Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS). 
 

Transformera till RT90 2,5 gon V 
Filerna i FältGIS kan läsas tillsammans med filer med projektionen RT90 2,5 gon V, men rent 
tekniskt ligger de i projektionen WGS RT90. Detta faktum innebär att transformeringen till 
SWEREF99 måste ske i två steg. Det första innebär att omvandla filerna till projektionen 
RT90 2,5 gon V. 
 

1) Följ punkt 1-3 i avsnittet Transformera shape-filer till SWEREF99 i dokumentet 
Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS. 

2) Gå till C:\Falt2\Vektordata i Input Dataset or Feature Class och markera filen 
faltdok_linje.shp. 

3) Välj Add. Resultat: Dialogrutan Project visas. 
4) Följ punkt 5-7 i avsnittet Transformera shape-filer till SWEREF99 i dokumentet 

Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS. 
5) Markera RT90 25 gon V.prj och välj Add. Resultat: Dialogrutan Spatial Reference 

Properties visas. 
6) Välj OK. Resultat: Verktyget Project visas och projektionen har lagts till i raden 

Output Coordinate System. 
7) Välj OK. Resultat: Transformeringen startar och avslutas med att dialogrutan Project 

visas. 
8) Välj Close. Resultat: En ny shape-fil som ligger i RT90 25 gon V har skapats. Den 

nya filen heter det gamla namnet följt av _Project (t.ex. faltdok_linje_Project). 
9) Återupprepa steg 1-8 för faltdok_punkt.shp 
10) Återupprepa steg 1-8 för faltdok_yta.shp 

 
Resultatet av transformeringen är att tre nya filer har skapats i mappen Vektordata vilka är 
projicerade i RT90 2,5 gon V: 

faltdok_linje_Project 
faltdok_punkt_Project 
faltdok_yta_Project 
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Transformera till SWEREF99 TM 
Nästa steg är att omvandla de nya filerna som ligger i RT90 2,5 gon V till SWEREF99 TM. 
 

1) Följ punkt 1-3 i avsnittet Transformera shape-filer till SWEREF99 i dokumentet 
Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS. 

2) Gå till C:\Falt2\Vektordata i Input Dataset or Feature Class och markera filen 
faltdok_linje_Project.shp. Det är viktigt att välja filen med avslutningen _Project. 

3) Välj Add. Resultat: Dialogrutan Project visas. 
4) Följ punkt 5-11 i avsnittet Transformera shape-filer till SWEREF99 i dokumentet 

Transformera kartor till SWEREF99 med hjälp av ArcGIS. 
5) Välj Close. Resultat: En ny shape-fil som ligger i SWEREF99 har skapats. Den nya 

filen heter det gamla namnet följt av _Project (t.ex. faltdok_linje_Project_Projec.shp). 
6) Återupprepa steg 1-5 för faltdok_punkt_Project.shp 
7) Återupprepa steg 1-5 för faltdok_yta_Project.shp 

 
Resultatet av transformeringen är att tre nya filer har skapats vilka är projicerade i 
SWEREF99 TM: 
 faltdok_linje_Project_Projec 
 faltdok_punkt_Project_Projec 
 faltdok_yta_Project_Project 
 

Radera 
För att de digitala uppgifterna ska kunna konverteras och laddas in i FMIS registreringsklient 
måste mappen mappen Vektordata på C:\Falt2 rensas på data. Vissa filer måste även byta 
namn (se nästa avsnitt). 
 

1) Öppna ArcCatalog 
2) I vänstra kolumnen markeras mappen C:\Falt2\Vektordata 
3) I högra kolumnen markeras följande filer: 

faltdok_linje.shp 
faltdok_linje_Project.shp 
 
faltdok_punkt.shp 
faltdok_punkt_Project.shp 
 
faltdok_yta.shp 
faltdok_yta_Project.shp 
 

4) Välj Delete på tangentbordet. Resultat: Dialogrutan Confirm Delete visas. 
5) Välj Ja. Resultat: Filerna raderas. 
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Byta namn 
För att shape-filerna ska kunna läsas in i KMS konverteringsverktyg och FMIS 
registreringsklient måste de ha korrekta namn. 
 

1) Öppna ArcCatalog 
2) I vänstra kolumnen markeras mappen C:\Falt2\Vektordata 
3) I högra kolumnen markeras faltdok_linje_Project_Projec.shp 
4) Högerklicka och välj Rename (det går också att välja knappen F2 på tangentbordet). 
5) Ändra namnet till faltdok_linje.shp 
6) Ändra namnet på filen faltdok_punkt_Project_Projec.shp till faltdok_punkt.shp 
7) Ändra namnet på filen faltdok_yta_Project_Project.shp till faltdok_yta.shp 
8) Klart 

 
Därefter kan filerna mappen Vektordata laddas in i FMIS registreringsverktyg via KMS 
konverteringsverktyg. Efter de vanliga justeringarna kan objekten registreras i FMIS. De 
kommer då att hamna i referenssystemet SWEREF99. Det är som alltid viktigt att kontrollera 
i Fornsök att uppgifterna blivit rätt. 
 
 
 
 

Alla geometrier som inte är projicerade i SWEREF99 TM raderas. Observera att 
xml-filerna ska vara kvar. 


