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Hur man fyller i kvalitetsmärkningen när man arbetar med 

FältGIS  

 

Observera att vissa av värdena anger du redan i fält, andra i FMIS 

registreringsklient. 

 

Ansvarig registrerare 

Precis som vanligt, den som är ansvarig för registreringen 

 

Registrerande organisation 

Precis som vanligt, den organisation där den som är ansvarig för 

registreringen arbetar 

 

Registreringsdatum 

Datum för registrering, dvs när man skickar in det till FMIS, inte när man 

är i fält. 

 

Digitaliseringsmetod 

Som alltid: FMI registrering 

 

Ursprungsdatabas, attributdata 

Blankt om det är en nyregistrering. Låt det angivna värdet (RAÄ forn) stå 

kvar om du kompletterar/ajourhåller ett redan befintligt RAÄ-nummer 

 

Underlag 

Inventering digital 

 

Ursprungsdatabas, geodata 

Blankt om det är en nyregistrering. Låt det angivna värdet (GDB-alfa) stå 

kvar om du kompletterar/ajourhåller ett redan befintligt RAÄ-nummer 

 

Kartunderlag 

Skall vara ortofoto (i undantagsfall används andra underlag, i så fall anges 

det). 

Datum 2010-05-17 
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Skala 

1:10 000 om det digitala originalet är framställt i den skalan. 

 

Koordinatsystem 

Alltid SWEREF 99 TM. Det avser det koordinatsystem i vilket 

informationen registreras i FMIS 

 

Mätmetod 

GPS – om punkten/geometrin satts med ”automatik” av GPS:n 
Manuell inprickning - om man använder pennan för att fånga geometrin 
eller om du ändrar geometrin via FMIS registreringsklient. Skriv i 
Kvalitetsmärkningens kommentar att GPS varit inblandat i 
positioneringen. 
 

Medelfel, fältfångst 

Det värde du får från GPS:en om du har en GPS där detta anges. 
 

Om du har en GPS/DGPS där det exakta värdet inte anges ska du ange: 

7 m om du använt GPS.  
2,5 m om du använt DGPS.  
 

Vid manuell inprickning ska medelfelet följa den skala som 
bakgrunskartan har. T.ex. om skalan är 1:10 000 ska medelfelet vara 10, 
om skalan är 1:20 000 ska medelfelet vara 20 osv.  
 

EPE 

Kan anges om din GPS visar det värdet. 

 

PDOP 

Kan anges om din GPS visar det värdet. 

 

Digitaliseringsteknik 

Skärmbildsdigitalisering 

Oavsett om man tagit GPS:ns punkt/geometri eller använt pennan. 

 

RMS-fel kartbakgrund 

Blankt om man har haft en köpt digital karta från LMV som bakgrund. 
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Har man haft en skannad och rektifierad karta som bakgrund skall RMS-

felet anges. 

 

Osäker utbredning 

Precis som vanligt, bocka i om utsträckningen är osäker oavsett om det är 

en fast fornlämning eller ej. OBS kombinationen Antikvarisk bedömning = 

fast fornlämning + Osäker utbredning = Ja markeras som ( R ) på 

Lantmäteriets kartor. Glöm inte att titta i dokumentet ”FMIS och 

fastighetskartan_0.1.doc” för hur du ska göra i vissa specialfall, t.ex. med 

gruvhål. 

 

Osäker position 

Precis som vanligt, bocka i om positionen är osäker. En fast fornlämning 

ska inte ha osäker position.  

 

Fritext granskad 

Om du rättar upp eller skriver in fritexten på ett objekt som var registrerat 

före FMIS, d.v.s. har kolon i RAÄ-numret (t.ex. Nollberga 1:1) och rutan 

inte är ibockad ska du göra det. Först då försvinner texten ”OBS. 

Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara 

felaktig.” i Fornsök. 

 

Kvalitetshöjd 

Om du kompletterar informationen på ett objekt som var registrerat före 

FMIS, d.v.s. har kolon i RAÄ-numret (t.ex. Nollberga 1:1) och rutan inte är 

ibockad ska du göra det.  

 

Kommentar 

Den kommentar som står på gamla, icke kvalitetshöjda nummer (Fritexter 

saknas för stora delar av länet. De fritexter som finns skrevs in mellan 

åren 1995 och 2001 och kan därför vara inaktuella) tas bort manuellt – 

förutsatt att texten är kvalitetshöjd och du bockat i kvalitetshöjd-bocken. 


