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Inledning 

Denna manual utgör manual för FältGIS 2, som är en 

fältdokumentationsapplikation för FMIS 

(fornminnesinformationssystemet). Den beskriver arbetsprocessen från 

förberedelse av underlaget, fältdokumentationen och importen till 

FMIS.  

 

I manualen hänvisas till andra manualer när andra 

program/applikationer används i processen – undantaget ArcPad (i 

denna version ArcPad 7.0) där denna manual innehåller en 

grundläggande genomgång som är nödvändig för arbetets 

genomförande. 

 

Manualen vänder sig huvudsakligen till platsledar och arkeologer som 

genomgått RAÄs FältGIS2utbildningar och förutsätts ha goda 

förkunskaper i lämningstyplistan och FMIS begreppsmodell. 

 

Installation av FältGIS2 

Information 

Under inventeringen arbetar du med två olika datorer - en Serverdator 

(Stationär PC eller Bärbar PC) och en Handdator – handdatorns 

operativsystem kan vara PocketPC eller Windows Mobile.  

 

Handdatorn ska ha följande program: 

 ArcPad 6.03 eller 7.x  (fullständig installation!) 

o Inkl. ArcPad-font och VB-runtime libery 

 CF-framwork – följer med installationspaketet för FältGIS2 

 

Serverdatorn ska ha följande program: 

 ArcPad 6.03 eller 7.x (fullständig installation) 

o Inkl. ArcPad-font och VB-runtime libery 

 Dotnet - följer med installationspaketet för FältGIS2 

 FMIS-registreringsklient (alla delar) 

o Inkl. KMS-konvertering 

 Tillgång till ArcView/ArcGIS 

 ActiveSync – 3.7 eller senare 
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FältGIS2 

FältGIS2 består av: 

 Specialanpassat verktygsfält till ArcPad 

 Anpassade formulär och programmeringsscriptas 

 Filer med en bestämd filstruktur.  

 

Datafångsten sker i Esri shp/FältGIS xml format som kan importeras till 

FMIS-registreringsklient via KMS-konvertering.  

 

OM ESRI SHAPE 

Notera att en ESRI shape-fil, exempelvis filen ”punkt.shp”, egentligen 

består av minst tre filer – ett s.k. shp-dataset. Detta erfar man dock bara 

via Utforskaren i Windows. När man öppnar en shapefil i ArcPad, 

uppträder de tillsammans som en fil. För att en shapefil skall fungera 

krävs dock minst följande filer  

punkt.dbf (attributfil), - i FältGIS2 innehåller dessa endast ObjektId för 

relation till xml-filen. 

punkt.shp (geometrifiler) – geografiska data 

Faltdok_punkt.shx (idexfiler) – sammanbinder geometrierna med 

attributen i dbf-filen. 

I vår fältapplikation FältGIS2 finns ytterligare en fil: 

Faltdok_punkt.apl (legendfil), som innehåller legender. 

Vid användningen av filerna i ArcView skapas ytterligare filer:  

Faltdok_punkt.sbn, Faltdok_punkt.sbx, samt ibland också 

Faltdok_punkt.avl – dessa har ingen betydelse för FältGIS2. 

OM Faltgis_XML 

När du registrerar forn- och kulturlämningar i FältGIS2 sparas alla 

attribut (beskrivningsdata) i ett XML-dokument, faltdok.xml. I denna 

sparas alla beskrivningsdata oavsett om du skapat ett punkt-, linje- eller 

ytobjekt. Mellan Faltdok.xml och shp-dataseten finns ett 

refernsdokument  

 

CD_FältGIS_2006 - installation 

FältGIS2 levereras på CD (namnet på CD innehåller också datum för 

när senaste uppdateringen är genomförd) som innehåller 

installationsfiler för nödvändiga program, resursfiler till FältGIS2 samt 

olika hjälpdokument och manualer. 

 

Anslut din handdator – se inledande kapitel i ”Flytt av 

inventeringsdata”, där finns också instruktioner för hur du kopiera över 

filer.  
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Samtliga momenten nedan behöver göras bara en gång vid 

installationen. Därefter behöver du (vanligen) endast kopiera/uppdatera 

de vektordatakatalogen (se faktarutan nedan) mellan datorerna 

 

Lägg över hela CDn till din severdator – exempelvis 

på skrivnbordet. Se till att varken mappar eller filer 

är skrivskyddade!  

 

Mappen (CD) innehåller programvaror som är 

nödvändinga för att FältGIS2 ska fungera. Bäst är att 

installera dessa i bestämd ordning, så gör enligt 

schema nedan. Det är bra om handdatorn är ansluten 

vid installationerna – då installeras denna 

automatiskt med dom programvaror som är nödvändinga. 

 

1. Mappen ActiveSync4, innehåller installtionsfilen för den senaste 

Active Sync-programvaran och hjälpdokument till denna. Det är 

en den programvara du använder vid uppkopplingar mellan din 

handdator och din serverdator. Programmet är gratis och kan 

hämtas från internet. Det är absolut nödvändingt att du 

installerar detta program först av alla! 

2. Mappen Dotnet1, innehåller  Microsofts .net framework1.1 samt 

servicepacket för densamma. Framwork är nödvändig för 

FältGIS2:s formulärhantering. Programmet är gratis och kan 

hämtas från internet. Installera båda på din dator – börja med 

filen som heter dotnetfx.exe, därefter installerar du den andra 

filen som är servicepacken. Observera att i dagsläget är FältGIS2 

endast kompatibelt med .net framework1.1! 

3. Mappen NET CF, innehåller .net compact framework 1.0 SP3. 

Som är motsvarande programvara som i punkt 2 men för din 

handdator – och måste finnas på din handdator för att FältGIS2s 

formulärhantering ska fungera. Compact framework skall först 

installeras på stationär dator. Sedan installeras compact 

framework automatisk på PDA - om du har den uppkopplad - 

med korrekt cab-fil som finns på stationära datorns: 

C:\Program\Microsoft .NET Compact Framework 1.0 SP3 

Om datorn inte kommer igång med att installera på handdatorn - 

gå på startmenyn på din serverdator och starta Compact 

Framwork därifrån. 

 

4. Mappen ArcPad7, innehåller installationsfil för ArcPad 7.0. Du kan 

istallera programmet men för att det ska fungera måste du ange 

licensnummer som du får när du köper programvaran. Mappen Innhåller 

också hjälpmanualer. 
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Gå in i mappen Programfiler 051209. Mappen innehåller programfiler 

för FätlGIS2 och de resursfiler för FältGIS2 som inte ingår i uttaget från 

FMIS. 

1. Mappen Applets, (se ovan), 

innehåller applet-filer som ska vara 

placerade i ArcPads applet-katalog. 

Gör så här: Kopiera filerna i mappen 

och placera dessa i: 

På stationär dator: 

C:\Program\ArcPad 7.0\Applets 

I handdatorn: 

\Program Files\ArcPad\Applets 

 

Observera att inga andra applet-filer får 

finnas i ArcPads applet-katalog! Om du 

har appletsfiler från tidigare versioner av 

Fältgis1 eller från stormgis kan du skapa 

en underkatalog för dessa gamla filer och fytta in dom i den. 

Ta också bort eventuella konfigurationsfiler (*.apx) från ArcPads 

system-katalog! 

På stationär dator: 

C:\Program\ArcPad 7.0\System 

I handdatorn: 

\Program Files\ArcPad\System 

 

2. Mappen FaltGIS2, innehåller programfilen för FältGIS2 

(Faltgis2.exe samt cab-fil för handdatorn) - kopiera hela mappen. 

Den ska vara placerad enligt följande: 

På stationär dator:  

C:\Program\ 

I handdator: 

\Program Files\ 

3. Mappen Falt2, utgör den 

defaultmapp som ska användas i 

FältGIS2 - kopiera hela mappen. Den 

ska vara placerad enligt följande: 

På stationär dator: 

C:\ 

i handdatorn: 

\My Documents\  

Eftersom katalogen My Documents i din 

handdator inte accepterar att man lägger 
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in underkataloger, ska du lägga hela mappen direkt – då fungerar det. 

I Falt2 finns undermappen vektordata som innehåller FältGIS2:s 

resusfiler (se nedan).  I den här katalogen ska alla övriga filer i uttaget 

från FMIS läggas – detta blir din arbetskatalog där dina insamlade data 

läggs. 

4. Mappen Resursfiler, , innehåller fräscha apl-filer och xml-schema för 

faltdok.xml. Samma som i Falt2 – du kanske behöver fixa till dessa 

om du råkar ut för ett haveri med handdatorn.  

Installationen av FältGIS2 är klar! 

 

FältGIS2 - filstruktur 

Under fältarbetet arbetar du med två olika datorer. En serverdator och 

en handdator, båda utrustade med ArcPad. På serverdatorn finns också 

FMIS-registreringsklient, KMS-konvertering samt kopior på FältGIS2 

resursfiler. Handdatorns lagringskapacitet är däremot så begränsad att 

endast ett komplett inventeringsunderlag ryms i dess lagringsminne åt 

gången. 

 

Handdatorns katalogstruktur 

I Handdatorn ligger nu Falt2-mappen under My Device (My Pocket PC  

eller Min handdator) /My dokuments (Mina dokument)/Falt2 . Det är 

viktigt att veta att PocketPC/Windows mobil har en filhantering som 

ibland gör det svårt att hitta filer innifrån programmen som ligger i 

undermappar - Vilket gör det viktigt att du behåller FältGIS2-filstruktur 

men också att du lär dig handdatorns filhantering! Vanligtvis kommer 

du in under rubriken My Device – dvs. handdatorns skrivbord när du 

öppnar ActiveSyncs Utforskare – där ser du också en genväg till Falt2-

mappen om du har lagt den på rätt ställe. 

     

Kom ihåg att handdatorer har dålig säkerhet mot dataförlust och du 

måste därför ha som rutin att spara på annat medium, t.ex SD-kort. 

 

Mappstrukturen syns bäst om du är uppkopplad med din serverdator 

varför bilderna visar hur det ser ut från denna. Anslut din handdator 

enligt instruktioner i kapitlet ”Anslut handdatorn”. 

Falt2 har endast en underkatalog - Vektordata som innehåller följande 

filer vid första öppnandet (innan du gjort ett uttag från FMIS-databas).  

 Faltdok.xsd 

 Faltdok_linje.apl 

 Faltdok_punkt.apl 

 Faltdok_yta.apl 

Vilka samtliga utgör resursfiler för FätlGIS2 – dvs filer som inte innehåller 

några data men som du måste ha för att FältGIS ska fungera korrekt. 
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När du genomfört ett datauttag ska Falt2\vektordata har följande filer: 

 

Förutom resursfilerna, faltdok.xds  och t.ex 

faltdok_punkt.apl har det vid importen från 

FMIS (via KMS-konvertering) skapats ytterligare 

datafiler. Tre skikt med geometrier 

(kartmarkeringar, i form av sk. Shpdataset – se 

ovan), t.ex faltdok_punkt.shp, 

faltdok_punkt.dbf,  faltdok_punkt.shx och tre 

projektionsfiler, t.ex faltdok_punkt.prj. En fil 

med metadata, metadata.xml, två filer med 

beskrivningsdata, varav en med historikdata, 

historik.xml och en fil med redigerbar 

beskrivningsdata, faltdok.xml.  När du arbetar 

med fältGIS2 producerar du alla dina data i de 

rödmarkerade filerna, de blå är hjälpfiler. 

 

Under Falt2 bör du också spara dina kartfiler 

och andra underlagsdata samt din *.apm-fil som 

är din egen projektfil/mapfil  för dagen (eller 

inventeringssäsongen). Det är alltid bra att ha en 

strikt ordning på dina arbetsfiler. 
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LATHUND – FältGIS2 och FMIS 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av arbetsprocessen. Den är bra 

att följa när man kan varje steg var för sig. De program du behöver har 

markerats med lila skift. 

 

1. När du planerar din fältdag tänk igenom de moment som ska 

utföras. Alla dom moment som du tidigare utförde manuellt – 

ska nu utföras digitalt. 

2. (Registreringsklienten) Det kan vara en bra rutin att skapa en 

registreringssession i för dagen innan man förbereder arbetet för 

dagen. Här måste ni själva se hur ni vill jobba. 

3. (KMS-konvertering) Öppna KMS-konvertering. Logga in till 

KMS och importera de FMIS-data du ska arbeta med under 

dagen. Exportera dessa till FältGIS2 format och spara dessa 

temporärt under t.ex. Falt2\vektordata-mappen, eller om du har 

skapat en registreringssession för dagen, under import-mappen i 

denna. 

4. (Active Sync) Anslut din handdator till serverdatorn och skapa 

en Gästanslutning.  

5. (Utforskaren) Hämta dina FMISfiler du just hämtat ut och lägg 

dessa under falt2\vektordata i din handdator. 

6.  (Utforskaren) Hämta dina bakgrundskartor (varje arbetsplats 

har sin egen struktur för hur man hanterar digitala kartor) – 

glöm inte den medföljande koordinatfilen! Lägg dessa under 

mappen falt2 i handdatorn. Ta bort eventuellt kvarvarande 

kartor du inte ska använda ur Faltmappen. Om du har skapat en 

registreringssessionen för dagen i serverdatorn, så passa på att 

lägga kartorna också under gisdata i aktuell registreringsession.  

7.  (ArcView/ArcGIS) Om du behöver, eller vill, skapa 

underlagskartor kartor till din handdator. Så använd ArcPad 

Tools i respektive program. Tänk på att om du använder 

ArcView hamnar dom nya filerna du skapar i samma katalog 

som ursprungskartorna.  

8. (Utforskaren) För över kartfilerna som du just skapade till 

handdatorn under Falt2. Glöm inte koordinatfilen! 

9. (ArcPad-FaltGIS2) Gör din fältdatafångst.  

10. (Active Sync-Utforskaren) Anslut din handator – öppna 

utforskaren i Active Sync. 

11. Om du behöver rätta eller komplettera fältdatat så gör detta bäst 

i ArcPad i Serverdatorn. Om du inte behöver komplettera gå 

direkt till punkt 13. Om du behöver komplettera eller rätta så 

gör du på följande sätt: 

Kopiera hela vektordata-mappen under falt2 från din handdator 

till din serverdator under c:\Falt2. 
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12. (ArcPad) Öppna ArcPad och arbeta på samma sätt som i din 

handdator.  

13. (Registreringsklienten, Intrasis) Om du inte skapat någon ny 

registreringssession för dagen så gör detta nu. Gör inordning 

bakgrundskartorna. Om du behöver kopiera kartorna från din 

handdator. 

14. (KMS-konvertering) Öppna KMS-konvertering och importera 

från FältGIS2-format. Leta upp den vektordata-mapp som 

innhåller dina korrekta fältdata du vill importera. Om du får 

felmeddelanden vid imoprten – skriv ut dessa. Om du behöver 

rätta eller komplettera gör om från punkt 11. 

15. När du lyckats med din import: Kontrollera att alla data finns 

genom att gå igenom posterna i snabbgranskningsfönstret. Om 

du ser att du behöver komplettera kan du välja att göra detta i 

ArcPad och FältGIS eller gå vidare.  

16. Markera det FMIS-enheter/objekt du vill exportera eller markera 

hela trädet (markera objekt längst upp i katalogträdet). 

Exportera till intrasis-xml, döp filen till något begripligt och 

spara filen i import-mappen i aktuell registreringssession. 

17. (Registreringsklienten, Intrasis) Öppna aktuell 

registreringssession. Importera – du hamnar direkt i rätt import-

mapp, välj att importera den *.isx-fil som du just skapat. Glöm 

inte att du behöver trycka på globen-knappen för att zooma och 

se alla kartor.  

18. Kontrollera informationen och komplettera vid behov. 

Aktuella klasser är: FMI-enhet, Händelse och Kvalitetsmärkning. 

Komplettera eventuell Referenser. Eventuella bildfiler ska läggas 

i registreringsessionens mapp image och därefter importeras med 

guiden Skapa Bild.  

19. Registrera FMI-enheterna centralt i FMIS-databas 

20. Kontrollera att allt kommit in via t.ex. FMIS-sökapplikation  

 

Handdatorer syns inte som en egen (disk)enhet i din serverdator, 

inte heller uppför den sig som en mapp - vilket gör att den inte heller 

syns i KMS-konvertering. Därför måste du hela tiden spara 

temporärt på din serverdator. Men om du skapar en 

nätverksuppkoppling till din handdator kan den synas som en egen 

enhet – då kan du spara exporten respektive importen i KMS-

konvertering direkt till Falt2/vektordata på handdatorn. Dock bör 

man då tänka på risken för avbrott och dataförlust!



 

Underlag för fältinventeringen 

Export av FMIS-data till FältGIS  

För att exportera data från FMIS startar du KMS-konverterings 

verktyget.  

1. Logga in till KMS (Kulturmiljöserver) 

under arkiv Logga in på KMS. 

2. Välj att importera Från KMS under 

menyn Importera 

3. Du har flera utsökningsalternativ att 

välja mellan. 

4. FMIS-uttaget syns som en fil-träd. Man 

kan välja antingen att ställa sig längst 

upp på Objekt och konvertera hela 

uttaget. Eller så väljer man nåt eller 

några av FMI-enheterna som vi ska ta 

med oss ut genom att hålla nere ctrl-

knappen och klicka på dom FMI-

enheterna som ska konverteras. 

5. Konvertera och exportera genom att 

välja Till FältGIS v2 (shp/xml)  under 

menyn Exportera. 

6. Välj att spara i C:\Falt2\Vektordata – 

kom ihåg att mappen vektordata bara 

ska vara markerad, dubbelklicka inte 

på den utan markera den bara. Tryck 

på knappen Välj. 

7. Konverteringen sker – du ser 

informationsdialoger på skärmen. 

8. Öppna Den här datorn eller 

Filhanteraren och navigera dig till 

c:\Falt2\verktordata – kontroller att 

filernas alla filer har kommit med och 

att datum och tid är korrekt med när 

du genomförde uttaget! 

9. Markera vektordata-mappen – kopiera 

hela mappen. Navigera dig till din 

handdator: 

\my dokuments\Falt2\vektordata och 

klistra in filerna. 
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10. Gå vidare och för också över övriga underlagsdata – se nästa 

kapitel.   

 

Kartunderlag 

Från RAÄ kan du få underlag till fornminnesinventering eller annan typ 

av kulturmiljöinventering från: 

 FMIS-sökaplikation som t.ex. shp/dbf – ett ”tittskikt” med urval 

av data, dvs. inga fritexter.  

Datauttaget kan genomföras på olika sätt: 

o Mindre uttag görs genom sökapplikationen direkt över 

Internet. 

o Större uttag görs via beställning från fmissupport@raa.se 

eller 

o Prenumerationsfunktionen – hur man gör det senare kan 

du läsa på hemsidan www.fmis.raa.se/fmis 

 KMS-konvertering – som ingår i FMIS-fältGISsystem, där finns 

möjlighet att ta ut data i flera olika format. Uttaget till FältGIS2 

innehåller alla redigerbara data (undantag för referenser – dock 

kommer detta att bli möjligt på sikt).  

 FMIS-databas till FMIS-registreringsklient – samtliga data. Dessa 

kan du redigera i Registeringsklienten. 

 

Historiska kartor – avtalstjänsten 

Det finns en särskild avtalstjänst som ger direkt tillgång till 

Lantmäteriets kartarkiv via Internet. Tjänsten riktar sig till 

organisationer som använder historiska kartor i stor omfattning. 

 Tjänsten innebär möjlighet att söka i registren till: 

 Lantmäteristyrelsens arkiv,  

 Rikets allmänna kartverks arkiv  

 De regionala förrättningsarkiven.  

För arkivakter som är skannade finns funktionalitet för högkvalitativ 

förhandsvisning av sökresultat. Skannade arkivakter kan även beställas 

och laddas ned till den egna datorn i filformat som medger vidare 

bearbetning. Ett särskilt avtal mellan Lantmäteriet och 

Riksantikvarieämbetet ger länsstyrelser och museer med statliga bidrag 

tillgång till tjänsten.  Mer information finns på hemsidan 

www.raa.se/dhk/avtalstj.asp där finns också information om andra 

historiska kartor på internet. 

mailto:fmissupport@raa.se
http://www.fmis.raa.se/fmis
http://www.raa.se/dhk/avtalstj.asp
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VIKTIGT!De historiska kartorna är inte Georefererade vilket betyder 

att man inte direkt kan föra in dom i ett GIS eller FältGIS2 – de måste 

rektifieras eller georefereras.   

För att de historiska kartorna ska vara möjliga att användas i 

handdatorn bör man också konvertera dessa till GeoJpeg eller 

GeoMrSid. I ArcPad 7 kan man också använda t.ex. tif-format men 

datorn blir väldigt trög. Se nedan och under förberedelse av underlaget. 

 

Rektifiering av kartor 

Vid rektifieringen åtgärdas några olika problem. Den historiska 

kartbildens skala och orientering anpassas till dagens standardiserade 

kartmaterial och den placeras in i ett känt koordinatsystem.  

Ibland måste även den inbördes geometrin i kartbilden rättas till. 

Avstånd och vinklar mellan olika delområden i kartan överensstämmer 

inte med moderna, flygfotobaserade kartor. Den grundmetod för 

rektifiering som utvecklats inom Riksantikvarieämbetet innebär att 

problemen åtgärdas med hjälp av bildbehandlings- och GIS-

programvaror.  

 

Det finns redovisat i manualer, som beskriver arbetsgången i olika 

programvaror. Manualerna kan laddas ned som pdf-filer. Se vidare 

under på Raäs hemsida på Internet: www.raa.se/dhk/index.asp . 

Vi följer kontinuerligt programutvecklingen och gör vid behov 

kompletteringar i våra manualer och metodbeskrivningar.  

Manualernas filstorlek är relativt stor. De kan därför ta en stund att 

ladda ned med modemuppkoppling. Om du är osäker på vilken version 

av manualerna som passar dig, börja med att ladda hem dokumentet 

"Beskrivning av manualversioner". 

 

ArcPad Tools 

Handdatorn och ArcPad använder filformaten:  

 Rasterbilder: MrSid, jpg, ecw och ArcPad7 även jpg2000 och 

tiff. Dessa måste också vara georefererade, d.v.s. dom måste ha 

en medföljande koordinatfil.  
 Verktordata: Esrishapeformat som måste ha en medföljande 

projektionsfil (*.prj) 

 

http://www.raa.se/dhk/index.asp
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Rastebilder: 

1) Du kan beställa från t.ex. LMV-att få dina ortofoton direkt i MrSid – 

formatet kan också läsas både i Gis-program och i FMIS-

registreringsklient.  

Eller: 

2) När du har en georefererad rasterbild (t.ex. en historisk karta eller ett 

skannat ortofoto eller ett digitalt ortofoto) ska du konvertera den till ett 

format som du kan använda i ArcPad och handdatorn.  

 

I ArcView är dom filer du själv skapar vid skanning och georefering 

oftast tiff-format – dessa måste konverteras med bibehållen 

georeferering!  

 

Det finns ett enkelt verktyg som du kan använda för att konverteringen. 

Till ArcPad medföljer en liten verktygslåda, ArcPad Tools, som du 

öppnar i ArcView. Med denna kan du få skärmbilden (en ”screenshot”) 

konverterad till GeoJPEG – dvs. en georeferad jpg-fil.  

Gör punkt 1-3 

1. Aktivera var och en av underlagskartorna, zooma till lämpligt 

utsnitt. Zooma in ditt arbetsområde till minst 1:8000 (störst 

skala: 1:4000). Tryck på  i verktygslådan ArcPad 

Tools. Välj bästa möjliga kvalité ”100” i 

dialogrutan som följer. Du skapar nu en sk. GeoJpeg dvs. både 

en bildfil av skärmutsnittet och en koordinatfil till bilden.  

2. Namnge filen på lämpligt sätt och spara den i Falt2 på 

serverdatorn. Gör så många ”screenshots” du behöver för dagen. 

3. Flytta över kartorna till handdatorn från Falt2 i serverdatorn till 

Falt2 i handdatorn.  

 

Om du använder digitala kartor i raster eller vektorformat kan ArcPad 

tools vara ett sätt att ta ut lämpligt utsnitt.  Dock bör t.ex. man tänka 

på vilka skikt i kartan som du vill ha bästa kontroll över - t.ex. 

administrativa gränser och bebyggelsen. Ta in dessa som egna 

vektorskikt i handdatorn istället. I samma ArcPad tools som ovan finns 

också en knapp för att ta med legenden/klassificeringen till handdatorn. 



  
  

 SIDA 

 16:61 

 

ArcPad 6.03 grundfunktioner 

Specialmenyn för FältGIS2 beskrivs i kapitlet ”FältGIS” – ”FältGIS 

menyn i ArcPad” längre fram i manualen. 

 

Nedan beskrivs några av ArcPads 6.03 funktioner. Vi har valt ut dom 

funktioner du har behov av i ditt dagliga arbete. Vi har också helt 

koncentrat oss på handdatorn och endast angivit om det finns en 

skillnad i förhållande till ArcPad för PC.  

Vi har inte med några funktioner för ArcPad 7 då det finns en hel digital 

manual som medföljer programmet – detta saknades för ArcPad 6 

versionerna. 

 

Starta ArcPad i Handdatorn 

Starta ArcPad genom att dubbelklicka med pennan på programikonen 

på skrivbordet eller genom att gå till Startmenyn och välja Program  

ArcPad. 

 

Verktygsfälten 

I ArcPad normalt har du tillgång till: en huvudmeny som alltid visas 

samt verktygsfälten Browse Toolbar(sökmeny) och Edit 

Toolbar(redigeringsmeny). Därutöver finns en särskild meny för 

FältGIS2 med specialfunktioner. 

 

En liten nedåtpil strax till höger om knapparna i verktygsfältet indikerar 

att det finns flera funktioner under knappen. Dessa ligger i en 

rullgardinsmeny som öppnar sig om du 

klickar på nedåtpilen. 
 

 

Ob

ser

ver

a 

att 

k 

na

pp

arn

 Huvudmeny 

 Sökmeny 

 Redigeringsmeny 

 FältGIS2 meny 

 Kartvy  

 Skalstock 

 Statusfält 

 Kammandomeny 
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a i verktygsfältet editeringsmenyn endast kan användas om något av 

lagren i en öppen karta är editerbart (se kapitlet ”Aktivera/avaktivera 

editering”). 
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Huvudmenyn 

Visa och dölja menyer 

När du startar ArcPad visas normalt huvudmenyn och sökmenyn. Du 

kan ta fram eller dölja menyer och t.ex. skalstocken genom på 

huvudmenyn klicka på den lilla nedåtpilen intill knappen 

Verktyg/Tools. När en röd ram syns kring ikonen i rullgardinsmenyn så 

är funktionen vald.   

Välj Toolbars/Verktygsfält och bocka på/av de 

menyer du vill visa/dölja.  
 

På samma meny kan också olika 

Options/Alternativ för ArcPad ställas in. Välj 

Options/Alternativ och gör följande inställningar: 

De första flikarna innehåller information om GPS-

kommunikationen. Vilka inställningar som ska göras finns i GPS:ens 

dokumentation. Se kapitel ”GPS med ArcPad och FältGIS2” 

 

1) På fliken ”sökvägar” skrivs sökvägen till Falt2-mappen. Lättast 

gör du detta med browsern BILD. Du får ett fönster med 

katalogträd där navigerar dig fram genom katalogstrukturen 

genom att klicka på + och – tecknen till väster om ikonerna och 

skrolla i listen till höger.  

I handdatorn ska du leta upp My Device/My Pocket PC (Min 

Handdator)/ My dokuments (Mina dokument)/ Falt2. Markera 

mappen och trycka på OK.  

 

Om inget händer med din installation av ArcPad är endast första 

gången som du behöver göra denna inställning i handdatorn.  

 

Förbered projekt (apm-filen) 

Data kan läggas till i ArcPads vyfönster på två olika sätt, antingen som 

en färdig ArcPad map (apm-filen) som du använt tidigare eller som nya 

lager (layers). Ett lager kan i ArcPad vara till exempel en ESRI shape-fil 

(t.ex. faltdok_punkt.shp) eller en georefererad rasterbild (till exempel ett 

ortofoto). 
 

Uppläsningen av lagren styrs av en vanlig textfil med filtillägget .apm, 

som fungerar på ungefär samma sätt som en projektfil (.apr) i ArcView, 

(.lyr) i ArcGIS eller en arbetsyta i MapInfo.  
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Öppna/Skapa en ArcPad map 

1) I standardverktygsfältet klicka på knappen 

Open map (Öppna karta) 
Ett browserfönster (ser olika ut beroende på 

operativsystem) öppnas. 

2) Navigera till Falt2-katalog där ArcPad 

map dokumentet ligger. När du hittat rätt 

fil (t.ex. djurg050520.apm), dubbelklicka 

på den eller markera och klicka OK. 

Kartan öppnas i vyn. 
 

Om du tidigare öppnat ett ArcPad map dokumet så finns det också med 

i listan under Recent map (senaste filer), i samma rullgardinsmeny som 

Open map. Om du använder samma generella apm-fil varje arbetsdag, 

t.ex. ”faltinventering.apm” så läser ArcPad in dom filer den hittar men 

ignorerar dom filer du raderat. På samma meny hittar du också 

funktionen Save Map. Detta kommando har också en snabbknapp till 

höger om rullgardinsmenyn.  

 

Lägga till lager 

När du öppnar ArcPad map med ytterligare lager eller för att skapa en 

helt ny karta/projekt (apm-fil) gör du enligt följande. Detta ska du också 

göra när du öppnar ArcPad första gången – då måste du skapa en helt 

ny apm-fil. 

 

1. I standardverktygsfältet, välj Add layer… 

 
 

Dialogrutan Add Layer(s) öppnas. 

Kontrollera att du befinner dig i önskad 

katalog – vilket du borde göra om du gjort 

egenskap/optionsinställningen till mappen 

beskrivna ovan.  Falt. Om inte – gör detta!  

2. Fortsätt att gå vidare i 

mapstrukturen genom att klicka på+ 

och -. 

3. Markera de filer du vill lägga till i 

vyn genom att bocka för med ett 



  
  

 SIDA 

 20:61 

 

  

klick i rutan strax till vänster om filikonerna. Om du vill lägga 

till alla filer i en och samma mapp räcker det om du bockar för 

ikonen för mappen. I exemplet i illustrationen Karsvisk hage och 

mappen Vektordata (specialfilerna för FältGIS2). Detta innebär 

att ortofotot över Karsvikshage och samtliga sex filer i mappen 

Vektordata kommer att läggas till i vyn. När du bockat för den 

eller de filer du vill läsa in, klicka OK. 

4. Klicka OK på samtliga frågor – du får sannolikt frågor om att 

det saknas projektionsfiler till vissa lager. Detta har ingen 

betydelse så länge det finns minst en projektionsfil - alla filer 

kommer då att ha rätt projektion.  

5. Öppna lagerkontrollen (se nästa avsnitt) för att kolla vilka lager som 

du har läst in.  

 

Spara och stänga en ArcPad map 

Du genomför ovanstånde genom att klicka på knappen Save Map 

(Spara karta)  i standardverktygsfältet. Bäst är att ge ArcPad map-

dokumentet samma namn som det aktuella 

referensområdet/arbetsområdet, (kanske med datum) exempelvis 

”Bjalbo.apm”. Om du utesluter datum är det lättare att ”återanvända” 

apm-filen nästakommande fältdag. Om du vill använda samma generella 

apm-fil t.ex. faltinventeringen.apm så kommer  ArcPad att läsa in dom filer 

den hittar d.v.s FältGIS2-filerna men ignorerar dom kartor/rasterbilder som 

du eventuellt har raderat. 

 

Viktigt!- data i formulären som du skapar sparas inte med den här 

funktionen.  

 

Stäng ArcPad genom att i standardverktygsfältet 

klicka på nedåtpilen strax till höger första knappen 

Open Map. Välj Exit (stäng) i rullgardinsmenyn. 

Observera – du stänger inte ArcPad om du trycker 

på krysset längst upp till höger. För att kunna flytta 

filerna i vektordata till din serverdator måste 

ArcPad vara stängt. Du får frågan om du vill spara 

ändringar i ArcPad map dokumentet. Svara Ja. 

Detta har fördelen att du kan fortsätta arbetet på samma plats där du 

slutade, när du åter öppnar dokumentet.  
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Lagerhanteraren – egenskaper för lager 

Lagerkontrollen  används för att styra uppläsningsordning och 

egenskaper för de olika lagren i vyn. Om du läst in flera lager kan det 

till exempel hända att punkt och linjeobjekt döljs av stora, yttäckande 

polygonlager. I sådana fall måste man ändra uppläsningsordningen med 

hjälp av lagerkontrollen. Andra funktioner i lagerkontrollen är: 

 Möjligheten att släcka lager som man för 

tillfället inte vill skall visas.  

 Man kan ta bort lager man inte vill ha kvar alls i 

projektet.  

 Man kan även göra ett lager editerbart, det vill 

säga möjligt att ändra, samt styra vilka lager 

som skall svara på programmets 

informationsfunktion (info-knapp). 

 Arbeta med lageregenskaperna. 

 Man kan kontrollera att projektionen är korrekt 

– och redigera detta om man måste. 

 
 

 Genom att bocka av eller för i kolumnen längst till vänster (ögat) 

i lagerkontrollen styr du vilka lager som skall vara synliga i vyn. 

I det här fallet är samtliga lager tända och 

 Genom att bocka av eller för i kolumnen strax till höger om 

lagernamnen (i) styr du vilka lager som skall svara på ArcPads 

infoknapp. I det här fallet svarar samtliga lager på en sådan 

begäran. Observera också att om flera lager ovanpå varandra är 

aktiverade för info, svarar info-knappen mot det översta synliga 

lagret på den plats där du klickar på kartan. De formulär du får 

när du trycker på infoknappen ÄR INTE REDIGERBART! 

 Genom att bocka av eller för i kolumnen längst till höger 

(pennan) i lagerkontrollen styr du vilka lager som skall vara 

editerbara, det vill säga vara möjliga att uppdatera och ändra. I 

exemplet ovan är huvudshaparna editerbara. Man kan ha tre 

lager aktiverade för editering, ett punktlager, ett linjelager och 

ett ytlager. När du väljer att ha editerbara lager blir 

editeringsmenyn aktiverad i ArcPad. 
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Sortera lager 

Lagren läses upp i vyn i precis den ordning de uppträder i 

lagerkontrollen – med undantag för rasterbilder (t.ex. ortofoton) som 

lägger sig underst. Du kan sortera lagren till en bättre 

uppläsningsordning med följande funktioner i lagerkontrollens högra 

fönsterlist:  

 Flyttar markerat lager uppåt i uppläsningsordningen. 

 Flyttar markerat lager nedåt i uppläsningsordningen. 

 Raderar markerat lager från vy och ArcPad map dokument. 

 

 

Man bör också tänka på att lägga punktlagret ovanför ytlagert. 
 

Egenskaper för lager dialogen 

Med knappen i högra fönsterlisten aktiveras 

dialogen lageregenskaper 

 

I denna kan man t.ex. ändra 

presentationssymbolen för lagret – detta kan 

man ändra i fliken Point style. Om du vill göra 

detta i FältGIS2 måste också bocka bort ”use 

symbology” under fliken ”Symbology”.  

 

Dialogen lageregenskaper stängs antingen med krysset i övre högra 

hörnet  eller också med OK-knappen om man genomfört en förändring 

som ska sparas. Eventuella modifieringar av kartbilden kommer därefter 

att genomföras. 

 

Med hjälp av de tre översta knapparna i högra fönsterlisten får du 

information om projektionen och kan justera detta. Hur du gör det 

beskrivs senare i manualen. 

 

Övriga funktioner 

GPSmenyn beskrivs på annat ställe i manualen. 

Under Options (Alternativ) finns flera flikar med inställningar som 

beskrivs på annat ställe i denna manual.  

Under Help (hjälp) finns alla ArcPads ursprungsfunktioner angivna. 

Under valet About..(Om arcpad) syns t.ex. licensnumret.  
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Skapa geometrier 
Editeringsmenyn  

ArcPad är ett kartverktyg speciellt anpassad för fält. Vitalt är alltså 

att skapa och redigera geometrier/geoobjekt (eller digitala 

kartmarkeringar). Det finns därför många möjligheter i dessa 

moment. Editeringsmenyn är de funktioner du använder mest i fält. 

Träna ordentligt! 

 

Du skapar punkter, linjer och ytor vilka ligger i var sitt lager 

(shape).  För att redigeringsmenyn överhuvudtaget ska kunna 

användas måste du ha något lager (shape) redigerbar. När du 

arbetar kan du ha tre lager aktiverade: ett punktlager ett linjelager 

och ett ytlager - du kan alltså inte ha t.ex. två ytlager aktivt 

samtidigt. Det ser du när du aktiverar lager för redigering i 

lagerkontrollen – så kan endast aktivera ett lager av samma typ. 

(däremot kan du själklart se och få information om alla lager).  

 

Du skapar geoobjekt med GPS:en eller manuellt med pennan/musen. Gå 

in i lagerkontrollen och välj att aktivera lager för redigering: 

faltdok_punkt-, faltdok_linje- och faltdok_yta.shp. 

 

Redigering/skapa geoobjekt med GPS 

På Redigeringsmenyn finns tre GSP-/satellitknappar(ikoner).  

 Med denna skapar du ett punktobjekt 

 Med denna skapar du brytpunkter i ett linje- eller ytobjekt 

 Med denna låter du GPS-rita brytpunkter med jämna mellanrum. Detta 

val måste alltid föregås av en inställning under Options (Alternativ) i 

huvudmenyn. Se ArcPads egen manual. Vi rekommenderar inte att ni 

använder funktionen eftersom det tenderar att bli en hel del redigering 

p.g.a. att brytpunkterna blir märkliga. 

 

Välj Geobjektstyp 

Under rullgardinsmenyn för val av geoobjektstyp finns flera alternativ. 

Du måste alltid välja ett vid skapandet av nya geoobjekt (undantag för 

punktobjekt med GPSn som skapas direkt vid knapptrycket) Vi 

rekommenderar att ni använder angivna geometrityper. Övriga tenderar 

att bilda kollosalt många brytpunkter vilket gör att handdatorn blir seg 

och kan ”kexa ihop”. Det skapar också onödigt mycket data i shp-

filerna.  
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Du skapar nya Punkt objekt genom att:  

1. Välj geoobjektsymbol på Redigerings-menyn.  

2. och ett enkelt tryck/klick på aktuell plats med 

pennan eller musen. 

3. eller enkelt tryck på GPS-punktknappen 

4. Formuläret öppnar sig. 

 

Du skapar Yt- och Linje objekt genom att: 

1. Start: Du väljer geoobjektsymbolen. Polylinje respektive Polygon 

är bäst. 

a. ett enkelt tryck på GPS-vertexknappen 

b. eller enkelt tryck/klick på aktuell position med 

pennan eller musen 

2. Brytpunkter: 

a. ett enkelt tryck på GPS-vertexknappen. 

b. eller dubbeklick med pennan eller musen på aktuell position. 

 

Blå brytpunkter ritas ut med mellanliggande röda linjer. Du ser brytpunkten 

under en sekund även när du ritar med GPSen. Observera att du kan blanda 

sätt att rita dvs. en brytpunkt med GPS, nästa med penna etc. 

 
• Om en brytpunkt hamnar fel kan du redigera direkt 

genom att hålla nere pennan över brytpunkten. En 

cirkel bildas och du får följande meny: Där du kan 

välja att: Skriva in absoluta koordinater, Välja att göra 

ny inprickning med GPSen eller ta bort sista brypunkten. 

3. Avslut skissen: 

a. När du avaktiverar geoobjektsymbolen – 

dvs. du väljer geoobjektsymbolen igen och ”trycker upp” 

knappen. 

b. Eller välja samma meny som ovan och välja Avsluta 

skiss/Finish sketch. 
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Redigera geometrier 

När punkter eller andra geometrier inte hamnar rätt kan du ta bort eller 

flytta punkterna på kartan. Du väljer att gör detta på tre olika sätt, 

manuellt,mmed GPS eller genom att skriva in koordinaterna. ArcPad är 

anpassat för fältbruk och de enklaste och omedelbara 

redigeringsmöjligheterna görs med hjälp av GPS:en. Om du redan under 

uppritningen upptäcker fel kan 

du hålla nere pennan över den felaktiga brytpunkten. 

En cirkel bildas och du får följande meny: Där du kan 

välja att: Skriva in absoluta koordinater, Välja att göra 

ny inprickning med GPSen eller ta bort sista brytpunkten. 

Om ”fel” formulär visar sig när du ritat din geometri 

– dvs. du hade tänkt ett objekt i huvudshapen men du får istället upp ett 

grönt formulär (komponentshape – se vidare under ”Formuläröversikt”) 

så 

kan du redigera även detta: 

• Avsluta formuläret – fyll i Signatur och avsluta formuläret med OK 

(högt 

upp till höger). 

• Objektet är markerat (syns som en svag streckad ram runt) – den är 

också 

i detta läge blå eller gul. Tryck på i fmis-menyn. Den flyttar 

punkten till ”rätt” shape. 

Men inget av attributen/datat du skriver in följer med – så gör det 

genast du upptäcker felet. 

För att du ska kunna redigera ett geoobjekt måste lagret 

vara aktivt för redigering och geoobjektet vara valt: 

Tryck på Lagerkontrollen i huvudmenyn och gör lagret 

editerbart. 

Geoobjektet måste också vara valt: Välj geoobjekt . Peka på geoobjektet, 

detta markeras nu med en omgivande streckad linje. Du kan också välja 

ut 

ett geoobjekt genom använda funktionen Sök (kikaren) på fmis-menyn. 

Se 

kapitel ”Sökning” 
SIDA 

33:68 

Punkt 
1. Kontrollera att lagret är editerbart 

2. Markera den punkt du vill redigera genom att klicka på knappen 

Select/välj i verktygsfältet och klicka en gång på punkten. 
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3. Klicka på knappen ”Vertex” i editeringsmenyn . Nu är markeringen 

runt punkten skrafferad. Om du klickar/håller pennan på punkten 

och håller nere klicket/pennan tills cirkeln är sluten, får du en meny 

där du kan välja att flytta punkten genom att: 

a. Move To..: skriva in koordinaterna (öppnar en 

dialogruta där du kan skriva in koordinaterna). 

b. Move to GPS: flytta den till aktuell GPSposition 

(om GPS är aktiverad), 

Om du vill flytta punkten manuellt med 

pennan klickar du var som helst utanför 

punkten och håller ner klicket/pennan till 

dess cirkeln är sluten får upp en meny där 

väljer du Feature moving. 

Nu ska markeringen vara solid/blå. Klicka 

en gång på punkten och dra i punkten 

innan cirkeln är sluten och flytta den till 

rätt position. 

Om du vill ta bort en punkt markerar du 

punkten och på samma sätt som ovan och 

(på tangentbordet kan du välja delete) väljer 

Redigeringsmeny (Egenskaper) – Ta bort 

Linje 
1. Kontrollera att lagret är editerbart under Lagerkontrollen 

2. Markera den linje du vill redigera genom att klicka på knappen 

”Select” i editeringsmenyn och klicka en gång på linjen – linjen 

markeras en streckad ram. 

3. Klicka på knappen ”Vertex” . Nu syns linjens brytpunkter/vertex 

och dessa är (normalt) gråskrafferade. 

4. Om du klickar/håller pennan på en brytpunkt och håller nere 

klicket/pennan tills cirkeln är sluten, får du en meny där du kan 

välja att flytta punkten genom att: 

a. Move To...: skriva in 

koordinaterna (öppnar en 
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dialogruta där du kan skriva in koordinaterna). 

b. Move to GPS: flytta den till aktuell GPS-position (om GPS är 

aktiverad), 

c. Delete Vertex ta bort brytpunkten. 

5. Och du klickar var som helst utanför linjen och håller ner 

klicket/pennan till dess cirkeln är sluten får upp en meny där väljer 

du följande. 

a. Insert Vertex för att få en ny brytpunkt där 

musen/pennan står. 

b. Insert Vertex at GPS för att få en ny 

brytpunkt med GPS:en 

c. Add To Hed, Add to Tail, förlänger linjen till 
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huvudet (fetmarkerad) eller svansen. 

• Aktiveras, d.v.s. blir förbockad vid val 

• För att brytpunkter ska kunna läggas 

till huvudet eller svansen med 

penna/mus måste pennan/musen vara 

i rörelse. Så sätt pennan/musen i rätt 

position och dra en aning samtidigt med ”klicket” (enkelt klick). 

• Med GPS:en använder du GPS-vertexknappen. 

Punkt 6 och 7 används bara om du vill redigera med pennan i handdatorn 

direkt i fält eller med musen i serverdatorn. 

6. Feature Moving, Feature Sizing flyttar hela objektet eller ändrar 

storlek på hela objektet. Aktiveras (blir förbockat vid val) och 

därefter utförs manövern. 

7. Vertex Moving: för att flytta på brytpunkter med pennan/musen. Nu 

blir markeringen runt 

brytpunkterna solid och blå. 

Klicka på brytpunkterna och 

dra i dom innan cirkeln är 

sluten och flytta den till rätt 

position. 

Vertex Moving är bra att använda i fält 

om man vill kunna finjustera sina figurer redan i fältsituationen. 

Om du vill ta bort hela linjen markerar du linjen på samma sätt som ovan 

(på tangentbordet kan du välja delete) väljer Redigeringsmeny (Egenskaper) 

– Ta bort 
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35:68 

Yta 
1. Kontrollera att lagret är editerbart under Lagerkontrollen 

2. Markera den yta du vill redigera genom att klicka på knappen ”Select” 

i verktygsfältet och klicka en gång på ytan – ytan markeras med en 

streckad ram. 

3. Klicka på knappen ”Vertex” i verktygsfältet. Nu syns linjens 

brytpunkter/vertex och dessa är (normalt) gråskrafferade. 

4. Om du klickar/håller pennan på en brytpunkt och håller nere 

klicket/pennan tills cirkeln är sluten, får du en meny där du kan välja att 

flytta brytpunkter genom att: 

1. Move To..: skriva in koordinaterna 

(öppnar en dialogruta där du kan 

skriva in koordinaterna). 

2. Move to GPS: flytta den till aktuell 

GPS-position (om GPS är aktiverad), 
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3. Delete Vertex ta bort brytpunkten.  

4. Om du klickar var som helst utanför ytan 

och håller ner klicket/pennan till dess 

cirkeln är sluten får du upp en meny där 

väljer du följande. 

1. Insert Vertex för att få en ny 

brytpunkt där musen/pennan står.  

2. Insert Vertex at GPS för att få en ny 

brytpunkt med GPS:en 

Punkt 5 och 6 används bara om du vill 

redigera med pennan i handdatorn direkt i 

fält eller med musen i serverdatorn. 

5. Feature Moving, Feature Sizing flyttar 

hela objektet eller ändrar storlek på hela 

objektet. Aktiveras (blir förbockat vid 

val) och därefter utförs manövern. 

6. Vertex Moving: för att flytta 

på  

brytpunkter med 

pennan/musen. Nu blir 
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markeringen runt 

brytpunkterna solid och blå. 

Klicka på brytpunkterna och  

dra i dom innan cirkeln är 
SIDA 
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sluten och flytta den till rätt position. 

Vertex Moving är bra att använda i fält om man vill kunna finjustera 

sina  

figurer redan i fältsituationen. 

Om du vill ta bort en yta markerar du ytan 

och på samma sätt som ovan och 

(på tangentbordet kan du välja 
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delete) 

väljer  

Redigeringsmeny (Egenskaper) – Ta bort  
SIDA 

 

 

 

 

Övriga funktioner 

Under Select (Välj) kan du välja geoobjekt dels genom att 

klicka på objektet med pennan dels genom att välja med 

GPSen. Valet kan endast göras om lagret (shapen) som 

geobjektet ligger i är redigerbart.  

 



  
  

 SIDA 

 31:61 

 

Under Options (Egenskaper) finns funktionerna: 

Egenskaper för valt geoobjekt – dvs du kommer in i objektets formulär.  

 Zooma till valt geoobjekt 

 Centrera på valda geoobjekt 

 Gå till valt geoobjekt 

 Ta bort valt geoobjekt 

Samtliga av dessa kräver du först väljer ett geoobjekt. Geoobjektet måste 

vara redigerbart. 

 

Navigera i kartbilden 

En funktion som är bra att känna till är Refresh. Särskilt när man 

arbetar i handdatorn drabbas man då och då av en ofullständigt utritad 

kartbild följt av meddelandet utskrivet på skärmen. Detta kan bero på 

att man klickat för snabbt eller varit ostadig på handen. Åtgärdas dock 

enkelt med ett klick på Refreshknappen. 

 

 

FältGIS2 

Datamodell 

FältGIS2 består av en anpassad ArcPad och en filmapp med en bestämd 

filstruktur. De anpassade filerna är i Esrishp/Faltgisxml-format som kan 

exporteras respektive importeras till FMIS-databas via KMS-

konvertering (och FMIS-registreringsklient). 

 

I samband med att du importerar från KMS (KulturMiljöServer) får du 

också alla aktuella metadata från FMIS samt en historikfil. 

 

FMIS grundstruktur är s.k. Singelkontext, d.v.s. FMI-enhetens id ligger 

på lägsta möjliga nivå. En FMI-enhet representeras av en eller flera 

lämningar med ett rumsligt, funktionellt eller kronologiskt samband. 

Vilket får konsekvenser för hur fältfångsten (dokumentationen i 

FältGIS2) går till: 

 

En lämning, en geometetri, t.ex stensättning 

 

 

Enkel FMIS-enhet 

Lämningstyp - Stensättning 

RAÄ 262 



  
  

 SIDA 

 32:61 

 

Egenskapstyp - Form 

Egenskapsvärde – Oval 

Egenskapstyp – Konstruktion 

 Egenskapsvärden - Övertorvad 

 

En lämning, flera geometrier, t.ex fornborg 

 

 

 

 

 

Enkel FMI-enhet  

Lämningstyp - Fornborg 

Egenskapstyp - Terräng 

Egenskapsvärde – Krönläge 
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Flera lämningar, en geometri, t.ex Gravfält 

 

 

 

 

  

 Sammansatt lämningstyp 

Sammansatt FMI-enhet 

Sammansatt lämningstyp - Gravfält 

Lämningstyp - Stensättning 

Egenskapstyp - Form 

Egenkapsvärde-Rund 

Egenskapstyp-Konstruktion 

 Egenskapsvärde-Övertorvad 

Lämningstyp - Stenkrets    

Egenskapstyp - Konstruktion 

Egenskapsvärde - Klumpstenar    

 

 

Flera lämningar, flera geometerier, t.ex fångstgropssystem  

Sammansatt FMI-enhet  

Sammansatt lämningstyp - Fångstgropssystem 

Lämningstyp - Fångstgrop 

Egenskapstyp - Form 

   Egenkapsvärde - Oval 
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Flera lämningar, flera geometerier, t.ex Grav och bolatsområde 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatt FMI-enhet  

Sammansatt lämningstyp – Grav och bolatsområde 

Lämningstyp -Stenssättning 

Egenskapstyp - Form 

   Egenkapsvärde – Oval 

  Egenskapstyp - Konstruktion 

   Egenkapsvärde – Övertorvad 

Lämningstyp –Skärvstenshög 

Lämningstyp – Röjd yta 

 

För enkla lämningar som består av en geometri/kartmarkering används 

formuläret Huvudobjekt (I denna version kallad Fristående eller 

sammansatt). 

 

För enkla FMI-enheter/lämningar som består av två eller flera 

geometrier/kartmarkeringar används specialknappen X=extrageometri 

för att tillföra geometrier och formuläret Huvudobjekt (I denna version 

kallad Fristående eller sammansatt). 

 

För sammansatta lämningstyper  som består av en 

geometri/kartmarkering  används formuläret Huvudobjektet (I denna 

version kallad Fristående eller sammansatt). De ingående lämningarna 

relateras och registreras via formulärets relationsflik. Där öppnas ett 

formulär för Ingående lämningstyper (i denna version kallad 

Komponent). 

 

För sammansatta lämningstyper  som består av ingående 

lämningstyper med egna geometrier/kartmarkeringa och egna 

beskrivningar  används formuläret Huvudobjektet (I denna version 

kallad Fristående eller sammansatt). De ingående lämningarna relateras 

geografiskt på skärmen med specialknappen R efter att ha skapats med 
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formulär för Ingående lämningstyper (i denna version kallad 

Komponent). 
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Formuläröversikt 

Det finns två formulär ett för Huvudobjekt (i denna version kallad 

Fristående eller sammansatt) och ett för Ingående lämningstyper (i 

denna version kallad komponent). Det första formuläret innehåller alla 

uppgifter för en fullständig registrering i FMIS. Det senare måste ha en 

relation till ett Huvudobjekt. 

 

Grundfunktioner  

Formulären har så långt som möjligt anpassats till fältsituationens 

dokumentationsmoment och överensstämmer relativt väl med den 

tidigare manuella blanketten.  

 

Det finns vissa grundfunktioner i formulären: 

 Förvalslistor – metadata som har hämtats in från FMIS-databas 

när du importerade FMIS-data via KMS-konverteringen. Dessa 

utgör alltid dom senaste uppdateringarna.  

 Filtrering vid listvalen – val av lämningstyp ger ett bestämt urval 

av egenskapstyper som i sin tur ger ett bestämt urval av 

egenskapsvärden. 

 Spara – Hämta av defaultvärden/återkommande värden.  Mycket 

av det vi registrerar behöver inte ändras mellan posterna och vi 

har därför valt ut fält som kan sparas och hämtas till nästa post. 

 Dynamisk formulärhantering via relationsfliken – du kan - om 

du valt att skapa en sammansatt lämningstyp - skapa och 

redigera ingående lämningstyper från huvudobjektets formulär. 

 

Huvudobjektens formulär  

Det första du bestämmer oavsett 

om du skapar en ny FMI-enhet eller 

om redigerar en gammal är 

1) bestämma om den utgör ett 

huvudobjekt (i denna 

version kallad Fristående 

eller sammansatt) eller en 

Ingående lämning (i denna 

version kallad Komponent). 

Undantaget är att om det 

gamla numret utgör en 

sammansatt lämning så är den också direkt kodad som 

sammansatt FältGIS och du får direkt nästa val – se punkt 2. 
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Om du väljer Huvudobjekt (i denna version kallad Fristående 

eller sammansatt) så ska du därefter välja: 

2)  vilken typ av händelse du vill att den ska relateras till- en 

Inventering  eller en arkeologisk undersökning (dvs. egentligen 

en särskild utredning.) 

3) Därefter laddas formuläret. Om du har lite minne i din 

handdator eller om du tagit ut många FMI-objekt kan detta ta 

ett tag att ladda. Ha tålamod! Vi jobbar på saken. 

 

Huvudobjektets formulär 
Funktioner på fliken-Id/Typ: 

Längst upp till vänster på fliken syns FMIS-

objektId och längst upp till höger RAÄnr. Dom 

objekt du nyregistrerar får en tillfällig identitet 

som programmet skapar själv – antingen börjar 

nummerserien på -1 eller -1001 beroende på 

objektyp - då syns självklart heller inget RAÄnr 

på fliken.   

 

 

Lämningstyp innehåller en alfabetiskt ordnad förvalslista. Lämningstyp 

är ett obligatoriskt fält och måste fyllas i  

 

Val av lämningstyp filtrerar vilka egenskapstyper du får i listan 

Egenskapstyp. T.ex. Stensättning ger 

egenskapstyperna: Form, Konstruktion och 

Fyllning. Egenskapstypen filtrerar på samma sätt 

Egenskapsvärdet. För samma exempel ger 

(Stensättning) Konstruktion: Stenfylld, Ofylld 

och Övertorvad. På samma sätt så filtreras 

endast former som är aktuella för stensättningen 

och val av t.ex. fossil åker ger helt andra former. 

När du valt egenskapstyp och egenskapsvärde i 

listorna tryck på Lägg till. Då hoppar 

registreringen ned till fältet under.  
 

Det spelar ingen roll i vilken ordning du fyller i egenskapstyperna. Vid 

flervärda egenskapstyper (t.ex. boplatsmaterial) så upprepar man 

samma egenskapstyp i påföljande fält: Material: Ben, Material: Kvarts 
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osv. Det finns ingen begränsning på hur många egenskapsvärden du kan 

registrera. 

 

När du registrerar en sammansatt lämning finns ingen ingående 

lämningstyp att välja. Dom ingående lämningarna ska du istället 

registrera på fliken Relationer – vi kommer till detta längre fram.  

 

Om du skapat en ny post i databasen finns en Hämta-knapp längst ned 

till vänster, med den kan du hämta värden från den sista registreringen. 

På denna fliken: Lämningsypen och dess egenskapsvärden.  

 

Funktioner på fliken – Bedömning 

Unders. status och Skadestatus har förvalslistor 

och värdet hämtas med Hämta-knappen längst 

ned till höger. Bedömning kan däremot inte 

hämtas. Bedömning, Unders. status och 

Skadestatus är obligatoriska fält och måste fyllas 

i. 

 

 

 

Funktioner på fliken - Läge 

Värden för Läge, Kartblad. Höjd över havet 

samt Terräng kan hämtas med Hämta-knappen 

längst ned till vänster. Läge är ett obligatoriskt 

fält som måste fyllas i.  

Nivåfälten är numeriska fält och måste innehålla 

ett värde (default är 0). Det spelar ingen roll att 

en 0 hamnar före den siffra du registrerar. 

 

 

Funktioner på fliken - Beskrivning 

I denna version finns inga frasminnen eller andra 

hjälper för beskrivningsfälten – vi jobbar på det. 

Historik-knappen laddar en historikflik sist i 

formuläret. 

Inget av fälten kan hämtas till nästa post. 
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Funktioner på fliken – Avisering 

Kartaviseringarna (Kartavisering, 

Upplysningstext/kartserie och 

Namnavisering/kartserie) på denna flik – har 

alla samma likadan förvalslista.  Aviseringen 

gäller hela lämningen om den utgör en 

sammansatt lämning Valt namn är det namn 

som ska aviseras, alternativa namn får anges i 

registreringsklienten. Upplysningstext har US-

listan som förvalslista. Endast Kartavisering 

kan hämtas med Hämta-knappen. 

 

Funktioner på fliken – Tradition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktioner på fliken – Relationer 

Om du skapar eller redigerar en Sammansatt 

lämning har du en översikt över dom ingående 

lämningarna på denna flik. I det över fönstret 

syns alla som har egna geometrier och det 

nedre innehåller alla som saknar geometri 

samt alla gamla FMI-enheter. Vi jobbar på att 

fixa så att även dom gamla med egen geometri 

ska synas i rätt fönster. 

 

Ingående lämningar med egen geometri (över fönstret):  Du kan utifrån 

denna flik redigera attributen för dom ingående lämningar som har egna 

geometrier och du kan också ta bort relationen till en sådan lämnig. 

Markera aktuellt Id i över fönstret och väj funktion genom att trycka på 

respektive knapp.  Väjer du Redigera öppnas lämningens formulär och 

du kan börja redigera.  
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Väljer du Ta bort relation – tas relationen bort, men både lämningens 

geometrin och attributdata finns kvar. 

 

För ingående lämningar som saknar egen geometri : arbetar du 

uteslutande utifrån denna flik Om du vill skapa en ny, trycker du på 

knappen Lägg till och ett tomt formulär öppnas. Genomför din 

registrering (se under Formulär för ingående lämningstyper nedan). När 

du stänger formuläret syns ett nytt Id i det fönstret på fliken.  

 

Redigering av redan existerande sker genom att du markerar aktuellt Id 

i fönstret och väljer Redigera. Lämningens formulär öppnas och du kan 

börja redigera. 

 

Väljer du Ta bort – tas objektet – dvs attributdatat bort. I denna version 

får du ingen fråga om du verkligen vill ta bort 

objektet utan endast en information om att 

detta har skett. 

 

 

 På huvudobjektens formulär finns ytterligare tre flikar på vilka 

attributen till FMIS Registrering (Kvalitetsmärkning) respektive 

Händelse registreras. 

Funktioner på fliken – Registrering 

(datakvalitet)  

Kartunderlag, Mätmetod, Koordinatsystem 

och Skala har förvalslistor samt Medelfel, 

fältfångst har defaultvärde ställt till 7 m. 

Fälten kan hämtas med Hämta-knappen. 

Fälten är obligatoriska i FMIS och måste fyllas 

i. Osäker position respektive Osäker 

utbredning finns på alla formulär men Fritext 

granskad respektive Kvalitetshöjd finns bara 

på redan existerande FMIS-enheter och ska 

fyllas i vid redigering av gamla nummer.  

 

Funktioner på fliken – Registrering(2) 

(kvalitet) 

Kommentar – är kommentar som berör 

infångandet av data och alltså inte en 

antikvarisk kommentar! 
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Registrerande organisation respektive Ansvarig registrerare är 

obligatoriska uppgifter i FMIS och måste fyllas i. Dessa fält kan hämtas 

från tidigare registrering med Hämta-knappen.  
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Funktioner på fliken – Inventering 

Samtliga fält på fliken kan hämtas med Hämta-

knappen. Datum  anges enligt åååå-mm-dd  

Inventeringstyp, Ansvarig organisation, Ansvarig 

person respektive Granskningsdatum är 

obligatoriska uppgifter och måste fyllas i. 

 

 

 

 

 

Formulär för Ingånde lämningstyper  

(I denna version kallad komponent) 

Formuläret öppnas på två sätt: 

1) Om skapat en geometri/kartmarkering för en 

lämning som ingår i en sammansatt och vill ge 

denna en egen identitet och beskrivning. Då 

väljer du Ingående lämningstyp (i denna version 

kallad komponent) vid första valet. Du hoppar 

direkt till rätt formulär (dvs. du behöver inte 

välja händelsetyp) 

2) Du står på fliken Relationer i Huvudobjektet 

när du registrerar en sammansatt lämning och 

vill registrera dina ingående lämningarna. Tryck 

på knappen Lägg till. 

 

Formuläret har samma flikar som 

Huvudobjektens beskrivningsfält. Alla 

obligatoriska fält på dessa flikar måste fyllas i.  

Om du valt nr 2 ovan – glöm inte att skriva in 

korrekt antal på lämningstypen! Notera att 

samtliga obligatoriska uppgifter måste stämma 

på det du registrerar. Om inte måste du göra 

ytterligare en registrering. 

Övriga fält fylls i om du också har gjort en 

geometri som kopplas till beskrivningen (val nr 1 

ovan) Formuläret saknar flikarna för Relationer, 

Registrering samt Inventering. Vid importen till 

KMS-konvertering och vidare till FMIS ”ärvs” 

dessa uppgifter från Huvudobjektet.  
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Specialmeny i ArcPad 

FältGIS2 har en specialmeny ArcPad. Den består av fyra knappar: 

X=Skapa extrageometri till valt geoobjekt,  

T=Ta bort valt objekt,  

R (och R+)= Relatera geoobjektet/ingående lämningen till valt 

Huvudobjekt samt  

F=Öppna formulär till valt Geoobjekt 

 

Extra geometri 

Du skapar extra geometri när din lämning består av flera geometrier, 

t.ex en fornborg med fornborgsvallar eller 

stensträngar i ett stensträngssystem etc. etc. 

1. Markera först på kartbilden vilket objekt du 

vill fortsätta att rita på. 

2. Tryck på X-knappen 

3. Rita den nya markeringen. Vill du skapa mer 

geometrier börja om från punkt 1. Alla dom 

geometrier du skapar på detta sätt kopplas 

till samma beskrivning och du kan öppna 

formuläret från vilken av markeringarna som 

helst. 

 

Ta bort  

Med knappen Ta bort tar du bort hela objekt från 

FältGIS2, både geometri och beskrivning. Det är 

viktigt att du använder funktionen när du tar bort 

objekt, eftersom du också resar bort beskrivningen i 

XML-dokumentet. 

1. Markera det objekt som ska raderas. 

2. Tryck på T-knappen 

3. Du får en upplysning om att objektet har 

tagits bort ur XML-dokumentet. 

4. Om geometrin saknar data i XML-

dokumentet – vilket du får information om – raderas det inte. Då 

får du använda ArcPads egen Ta bort funktion. 
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Relatera till huvudobjekt 

Du använder Relatera om du vill ge ingående 

lämningar i en sammansatt lämning egna FMI-

identiteter med egen beskrivning kopplat till en egen 

kartmarkering/geometri.  

 

1. Du måste göra detta om du t.ex. redigerar en 

gammal lokal med enstaka gravar som du gör 

om till ett gravfält. Dom gamla FMI-enheterna 

måste relateras till det nya gravfältet. 

2. Du kan göra detta om du vill börja med att 

registrera alla komponenter inom ett större 

lämningsområde. 

 

1. Pricka in lämningen (oavsett om du 

kompletterar en gammal lokale eller 

hittat en ny lokal) 

2. Välj att skapa en Ingående lämningstyp 

(i denna version kallad komponent) i 

formuläret. 

3. Beskriv lämningen. 

4. Gå till nästa lämning och börja om från 

1. etc. etc. När alla ingående lämningar har 

sin markering och sin beskrivning. 

5. Rita in den sammansatta lämningen 

(Huvudobjektet) 

6. Markera Huvudobjektet. 

7. Tryck på R. Nu tänds ytterligare en knapp 

R+. 

8. Markera den Ingående lämningen.  

9. Tryck R+. 

10. Markera Huvudobjektet igen och börja om från 

punkt 6 etc etc. till dess alla Ingående lämningar 

är relaterade. 

När du öppnar formuläret för huvudobjektet och går till fliken 

Relationer ser du dom ingående lämningarna med egna geometrier 

som du just relaterat i det övre fönstret. Tyvärr ser du fortfarande 

alla dom gamla FMI-enheter i det nedra fönstret – men vi jobbar på 

att dom ska hamna rätt. 
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Notera att du måste göra en sammanfattande beskrivning för 

hela lämningen på Huvudobjektet. 

Öppna formulär 

Formulär öppnas genom att du markera aktuellt objekt 

och trycker på F. 

 

Första gången du öppnar ett formulär till ett objekt ska 

du bestämma om det utgör en Ingående lämning (i 

denna version kallad komponent) eller ett huvudobjekt 

(i denna version kalla fristående eller sammansatt). 

Undantagna är dom gamla lämningarna som är 

sammansatta lämningar som även nu självklart 

betraktas som sammansatta. Se ovan om formulärets 

funktioner. 
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GPS-anpassning 

Grundläggande GPS 

Vad är GPS?  

GPS eller Global Positioning System är ett satellitbaserat 

navigationssystem, NAVSTAR, uppbyggt på ett nätverk av 24 satelliter 

som är satta i omloppsbana runt jorden av det amerikanska 

försvarsdepartementet. De 24 satelliter som cirkulerar runt jorden ligger 

på en höjd av cirka 22,000 km och håller en hastighet av 11,265 km/h. 

Satelliterna drivs av solenergi men även backup-batterier finns för 

tillfällen som solförmörkelse m.m.  

GPS fungerar i alla väder, överallt på jorden, 24 timmar om dygnet. Att 

använda systemet är helt avgiftsfritt.  

Hur fungerar det?  

GPS-satelliterna cirkulerar runt jorden två varv på en dag i en mycket 

exakt omloppsbana och sänder ut en signal innehållande särskild 

information till jorden. GPS-mottagare tar emot denna information och 

använder sig av en triangulering (minst två satelliter och du själv som de 

tre spetsarna i en triangel) för att beräkna användarens exakta position 

på jorden. GPS-mottagaren jämför tiden då signalen blev skickad från 

satelliten med den tid den togs emot. Denna tidsskillnad berättar på 

viken höjd satelliten befinner sig. Så nu med avståndet till ett antal 

satelliter kan mottagaren få fram din position och visa den för dig som 

användare på en kartbild.  

 

En GPS-mottagare måste få kontakt med minst tre satelliter för att 

kunna få en 2D position (latitud och longitud). Med mottagning från 

fyra satelliter eller fler kan en 3D position beräknas (latitud, longitud 

och höjd) då är också 2D positionen exaktare. När väl positionen är 

bestämd kan en mängd annan information beräknas som t.ex. fart, 

kurs, distans, tider m.m.  

 

Hur exakt är positionen?  
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Äldre GPS-mottagare har en noggrannhet på bättre än 15 meter 95% av 

tiden. Dagens GPS-mottagare är mycket exakta i sina beräkningar tack 

vare deras 12-/24-kanals parallellmottagare. Nya mottagare med 

WAAS/EGNOS systemets möjligheter (eller uppgarderingsbara gamla) 

förbättrar noggrannheten till bättre än två meter. WAAS är idag 

operativt i USA, och EGNOS (European Geostationary Navigation 

Overlay Service), som systemet heter i Europa blir operativt under 

2004. Inga extra tillbehör behövs för att nyttja dessa system, de är 

också helt avgiftsfria.  

 

EGNOS kommer, när det  är fullt operationellt, i april 2004, att bestå 

av 3 geostationära satelliter (d.v.s. en satellit som har samma 

rotationshastighet som Jorden, och därför hela tiden befinner sig på 

samma punkt ovan mark). Till dessa kopplas totalt 30 referensstationer 

i Europa varav en lokaliseras till Gävle. När EGNOS är i bruk 

förbättras noggrannheten till bättre än två meter. EGNOS är 

föregångare till det globala satellitnavigeringssystemet Galileo som tas i 

bruk 2009. Då kommer EGNOS att integreras i Galileo. 

 

GPS påverkas av yttre förhållanden och kräver fria siktlinjer. Berg, hus 

och reflekterande ytor avskärmar signalen eller får den av studsa. 

Skogsmarker kan var svåra. Lövskog kan skärma 

av en signal helt medan barrskogen dämpar 

signalen och kan ge ett sämre värde. Stor 

påverkan har atmosfäriska störningar och 

solaktiviteten. En stor fördel med WAAS/EGNOS 

är att systemet kan meddela om det blir några fel 

hos satelliterna inom endast sex sekunder. Det är 

också bra att ha en aktivitetskurva (laddas hem 

från Internet eller skrivs ut) eller annan typ av 

information på hur satelliternas banor ser ut över 

dagen för att kunna konstatera problem med GPS-kontakten (se bild 

xxx). Man kan då besluta vad som ska göras på stunden eller om man 

måste invänta bättre värden.  

Ska man använda höjdvärdet? 

Många har noterat att höjdvärdena man får med sin GPS-position 

stämmer dåligt. Det beror på att höjden som anges inte är höjden över 

havet!  Det är i stället något man kallar höjd över ellipsoiden. 

Referensytan för höjden är förenklad, vilket innebär att den avviker från 

höjden över havet med +20 till +40 meter i Sverige. GPS-bestämningen i 
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höjd är sämre i sig än den horisontella, beroende på den geometriska 

konfigurationen hos satelliterna i förhållande till observatören. Felet i 

höjd brukar uppskattas till 1.5 gånger större än det horisontella felet, 

men ännu större systematiska fel, beroende på atmosfäriska 

förhållanden, förekommer. 
 

 

Projektioner, referenssystem och transformationer 

Några begrepp: 

WGS84 – globalt kartdatum. World Geodetic System 1984. (Ellipsoiden 

GRS 1980). Ett av amerikanska myndigheter konstruerat globalt system 

för realtidsbestämning av koordinater med GPS. 

RT90 – nationellt referenssystem. Rikets topografiska koordinatsystem 1990. 

Det referenssystem som alla allmänna kartor baseras på. 

Transverse Mercator – kartprojektion som används i Sverige. 

Kartprojektion – förvandling av jordellipsoiden till en plan karta 
 

Referenssystem 

Referenssystemet är fundamentet för all lägesbunden information. För 

att ange läget krävs bestämning i tre dimensioner, X, Y, Z). Eftersom en 

punkts läge kan anges i olika referenssystem, är det viktigt att 

tillsammans med lägesinformationen alltid ange i vilket referenssystem 

uppgiften gäller – för fasta fornlämningar i FMIS gäller alltid RT90. 

Om annat referenssystem har används  ska detta transformeras till 

RT90 2,5 gon V, innan leverans till FMIS.  

 

GPS-positionerna anges i WGS 84 och ska transformeras om och 

presenteras som RT 90 oavsett om man använder manuell karta eller 

har en digital karta i en handdator. Det görs på olika sätt beroende på 

om man använder ArcPad eller endast GPS och manuell karta. 

http://www.lm.se/geodesi/refsys/rt/rt90.htm
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GPS med ArcPad 6.03 och FältGIS2  

Om man använder ArcPad och vår FältGIS2applikation så ska GPS 

varken ställas in med RT90, Swedis grid eller User grid. GPS:en ska ta 

emot med WGS84 och transformationen sker i stället i programvaran 

genom att alla shp-filer har en tillhörande .prj-fil, t.ex. yta.prj, 

punkt.prj.  Kartdatum anges i ArcPads huvudmeny och under Verktyg 

(tools), inställningar(opti  Under Fliken Protocol finns att välja GPS-

datum. WGS84 ska alltid vara valt. På samma flik och nästföljande GPS 

gör inställningen för GPSen. Hur dessa ska se ut finns i GPSens 

dokumentation. Ibland  måste en ”initieringsträng” (fliken protocol  

fältet längst ned) skrivas in för att GPS:en ska fungera i ArcPad. Fråga 

leverantören om var ni kan hitta den.  

 

Den ovannämnda prj-filen kan laddas hem från Esris hemsida 

(www.esri.se). Den är en vanlig textfil som innehåller informationen 

nedan. Den kan ses i ArcPads lagerinformation. Detta är viktigt att 

känna till om fel i projektionen uppstår under mätsessionen. 

 

 

 

 

 

http://www.esri.se)/
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GPS-fönster 

GPS tänds och släcks med GPS-knappen på huvudmenyn. 

GPS-menyn innehåller också ytterligare tre funktioner 

GPS-fönster 

Aktivera GPS 

GPS Tracklog  

GPS Debugg  - den sista funktionen är viktig för att kontrollera om 

datorn tar emot data från GPS:en. Fönstret är svart med gul text i om 

mottagningen är normal. 

GPS fönstret har tre lägen: 

 

Positionering 

Datafångst 

Kvalitetskontroll 
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Flytt av inventeringsdata 

Aktive Sync  

När du arbetar med FältGIS2 och handdator som du laddar varje dag 

inför din fältbesiktning innebär detta att måste du flytta  

inventeringsunderlaget du arbetar med mellan serverdator och 

handdator. I flytten mellan datorerna ingår ett antal moment som mer 

ingående kommer att beskrivas i följande kapitel. En grov indelning av 

momenten är: 

1. Koppla ihop datorerna. 

2. Radera eventuellt inaktuellt inventeringsunderlag på den dator 

du ska föra över underlaget till. 

3. Kopiera aktuellt inventeringsunderlag från datorn med aktuellt 

inventeringsunderlag till den andra datorn. 

4. Avbryt uppkopplingen mellan datorerna. 

5. Skapa en ArcPad map med det nya inventeringsunderlaget på 

den dator som du förde över underlaget till. 
 

OBS! 

Innan du börjar använda din handdator är det mycket viktigt att du 

läser igenom den (till handdatorn) bifogade manualen. Du ska alltid 

följa de rekommendationer om handhavande som finns i manualen. 

 

Koppla ihop serverdator och handdator- ActiveSync 

Serverdator och handdator kopplas ihop med hjälp av den (vanligen 

USB) kabel som ingår i handdatorutrustningen. Kommunikationen 

mellan de båda datorerna sköts sedan av programvaran ActiveSync.  

 

Nedan beskrivs Active Syn 4. 

1. Starta båda datorerna. 

2. Anslut datorerna – normalt först i serverdatorn och därefter i 

handdatorn (se handdatorns manual). Normalt skall 

serverdatorn känna av att en ny enhet kopplats till varpå 

ActiveSync startar automatiskt. Om det inte gör det. 

Dubbelklicka på ActiveSync ikonen på (serverdatorns) 

skrivbordet. 

 

Fönstret ”Ny Assosiation” öppnas: 

3. Svara No (Nej) – viktigt! På frågan ”Vill du skapa en ny 

assosiation?” och klicka Nästa. Om det redan finns en 
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association eller partnerskap frågar den i 

stället om du vill skapa en Standard eller 

Gästkoppling – välj alltid Gäst.  

 

 

Så tumregeln blir alltså att aldrig skapa en 

association eller partnerskap mellan 

serverdatorn och handdatorn  

 

Om datorerna har svårt att ansluta – börja om från början. Ta ut 

sladden och vänta en liten stund så att alla datorer hinner stänga av sina 

anslutningsapplikationer.  

 

4.  ActiveSync-fönstret öppnas: 

 fönstret skall det stå ”Anslutetn”. 

Kommunikationen mellan datorerna bryts när du 

stänger fönstret, så låt det vara öppet. Vid behov 

kan du minimera det (med minustecknet uppe till 

höger) 

5. Knappen Utforska fungerar som en 

vanlig filhanterare – men du hamnar direkt ”på 

skrivbordet” i din handdators filträd.   

 

 

Det är bra att själv utforska och lära sig hur filsystemet på just din 

handdator är strukturerat. Handdatorer har flera olika 

operativsystem och utvecklingen mot nya går snabbt så va väl 

förtrogen med din handdators filssystem. 

 

6. För att avbryta uppkopplingen mellan serverdator och 

handdator dubbelklickar du på uppkopplingsikonen - den ser 

(oftast) ut som en terminal - i handdatorns aktivitetsfält och 

väljer ”Disconnect” i dialogrutan som kommer upp. Detta ska 

ske innan du avlägsnar USB-kabeln.  
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Flytta inventeringsunderlag från serverdator till handdator 

Koppla ihop serverdator och handdator enligt instruktioner i föregående 

kapitel. 

 

Nedan beskrivs hur du navigerar med hjälp av utforskaren i din 

serverdator. Det kan vara bra att ha två fönster öppet i utforskare – en 

för serverdatorns filsystem och en för handdatorns – den senare är 

lättast att använda via ActiveSyncs utforskare där du kommer direkt in i 

handdatorn och My Device. Då kan du se både källfilerna och 

målbiblioteken samtidigt. Är du ovan att arbeta med filhantering så är 

det lättast att göra som beskrivs nedan. 

 

1. Öppna Windows Utforskaren på serverdatorn. 

2. Navigera dig fram till handdatorns filsystem (under Mobile 

Deviec/Mobil enhet  - detta kan heta olika beroende på 

operativsystem – ikonen föreställer en handdator och bör vara 

lätt att lokalisera) och förvissa dig om att mappen Falt2  finns 

OM du är säker på att du har tagit över alla dina fältdata till 

serverdatorn så går du vidare till nästa punkt. Om inte: Du läser 

fel kapitel och ska gå till nästa kapitel: Flytta inventeringsdata 

från handdator till serverdator!!! 

3. Navigera dig fram till serverdatorns mapp Falt2. Markera hela 

mappen Falt2 och välj att kopiera (Ctrl+C eller med snabbmenyn 

under höger musknapp). 

4. Navigera tillbaka till handdatorns filsystem och (den normala 

vägen är – men detta kan vara beroende på handatortyp och 

operativsystem My device/My pocket PC/My documents/) och 

klistra in filerna Du får frågan om du vill ersätta en befintlig fil 

med samma namn – svara okej på alla filer. Kopieringen startar. 

5. Kolla att allt finns på din handdator. Om du ska skapa 

underlagskartor i ArcGIS gör detta innan du avbryter 

uppkopplingen. 

6. Avbryt uppkopplingen mellan datorerna enligt instruktioner i 

föregående kapitel. 

7. Gå in på din handdator och se att du får upp dina data. 
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Flytta inventeringsunderlag från handdator till serverdator 

Koppla ihop serverdator och handdator enligt instruktioner i föregående 

kapitel. 

 

Nedan beskrivs hur du navigerar med hjälp av utforskaren i din 

serverdator. Det kan vara bra att ha två fönster öppet i utforskare – en 

för serverdatorns filsystem och en för handdatorns – den senare är 

lättast att använda via ActiveSyncs utforskare där du kommer direkt in i 

handdatorn och My Device. Då kan du se både källfilerna och 

målbiblioteken samtidigt. Är du ovan att arbeta med filhantering så är 

det lättast att göra som beskrivs nedan. 

 

1. Öppna Windows Utforskaren på serverdatorn  

2. Navigera till handdatorns filsystem och Falt2 och kopiera 

hela mappen (Ctrl+C eller med snabbmenyn under höger 

musknapp). 

3. Navigera dig till mappen Falt2  i serverdatorn. 
4. Avbryt uppkopplingen mellan datorerna enligt instruktioner 

i föregående kapitel. 

 

Om du behöver komplettera eller om du måste redigera innan en import 

till registreringsklienten är möjlig gör också enligt  instruktionen nedan. 

5. Avsluta med att starta ArcPad på serverdatorn och: 

6. Lägg till underlagsdata enligt instruktioner i kapitlet 

”Lägga till lager”. På samma sätt som i handdatorn är 

det viktigast att aktivera alla shaper från 

vektordatakatalogen.  

7. Lägg till dom kartunderlag du behöver. 

8. Börja redigera. 
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FMIS-registreringsklient  

För en utförlig beskrivning och manual av registreringsklienten 

använder du FMIS registreringsmanual. Här beskrivs endast kortfatta 

de moment som krävs vid arbetsgången för import av fältdata. 

 

Skapa registreringssession 

1. Klicka på Itrasisi-ikonen 

2. Klicka på Avbryt i dialogfönstret med gamla 

registreringssessioner som kommer upp. 

3. Under FMIS-registrering välj Ny. 

4. Om du är uppkopplat på nätverk och kan nå FMIS-

databas väljer du alternativet: Skapa med metadatamall 

från FMIS. Om du inte sitter uppkopplad mot nätverk 

eller Internet ska du välja Skapa med senaste lokala 

metadatamall. 

5. Lägg till ett _ och ett vettigt namn på din 

registreringssession så att du vet vad den innehåller. 

Eftersom FältGIS2 gör en fullständig registrering till dig 

behöver du ha fler val. Tryck Nästa, därefter Slutför och 

slutligen Stäng. 

6. När registreringssessionen öppnats kan du stänga den 

också genom att trycka på minustecknet. 

För en mer detaljerad beskrivning och på hur du lägger till 

underlagskartor i registreringssessionen hänvisas till FMIS-manualen.  

 

Registreringssessionen i filsystemet 

Varje registreringssession får en egen mapp i filsystemet med samma 

namn som du angav. Mappen har flera undermappar bekanta dig med 

dessa – läs mer i manualen. 
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Importera Fältdata 

Så här gör du för att importera fältdata till FMIS: 

1. Överför fältdata från handdatorn enligt 

tidigare kapitel ”Flytta inventeringsdata 

från handdator till Serverdator”. 

2. Starta KMS Konverteringsverktyg – ikonen 

ser normalt ut som ett handdator – om du 

inte hittar den: använd Windows 

startmeny: Start  Program  Intrasis  

KMS Konverteringsverktyg 

3. Välj därefter kommandot Importera från 

FältGIS2  från menyn Importera. 

4. I dialogen som öppnas välj den mapp i 

vilken fältdata ligger C:\Falt2\vektordata – 

markera mappen gå inte in i den. Tryck 

Välj katalog. Därefter importeras de 

Shape-filer som finns i den valda katalogen 

till Konverteringsverktyget. 

5. Vid importen sker en validering av data 

som bl.a. annat kontrollerar om 

lämningstyper är korrekt angivna eller 

att FMI-komponenter har en relation till 

en huvud FMI-enhet etc. 

..\database\ - innehåller registreringsessionsdatabasen. 

..\import\ - innehåller data som ska läsas in i systemet, dvs. 

för fältGIS2 den isx-fil du skapar i KMS-konvertering. 

..\export\ - innehåller filer exporterade ur databasen. 

..\geodata\ - innehåller registreringssessionens digitala 

mätdata i form av systemshapefiler. 

..\gisdata\ - innehåller externa GIS-data för invetneringen t 

ex bakgrundskartor+koordinatfilen – tiff, jpg, MrSid + ims-

filen  

..\measure\ - innehåller mätfiler i original. 

..\image\ - innehåller eventuella digitala bilder till 

registreringssessionen. 

..\text\ - innehåller eventuella textdokument som genereras 

under registreringssessionen. 

..\backup\ - är lagringsplats för en flatfilsdump av databasen 

som används vid säkerhetskopiering. 

..\temp\ - är lagringsplats för temporära data som 

applikationen skapar under olika processer.  

file:///E:/adminFilesShapes.htm
file:///E:/admininfoMapdata.htm


  
  

 SIDA 

 57:61 

 

6. Du får resultatet som ett träd i fönstret. 

7. Du kan också få ett meddelandefönster: Fel vid import som  - då 

får du åtgärda dessa i ArcPad – går självklart också att göra på 

din serverdator! 

8. Om allt lyckats (vilket det kommer att göra 

med tiden!) så ser du konverteringsverktygets 

användargränssnitt alla importerade objekt, 

deras attribut och kvalitetsuppgifter i en trädvy 

som är en enklare variant av Intrasis. Objektens 

tillfälliga arbetsidentitet och lämningstyp syns 

direkt i trädvyn. 

Genom att enkelklicka på ett objekt i trädvyn 

visas dess egenskaper och geometriska data i 

det högra fönstret. Du kan skifta mellan 

Egenskaper och Geometri genom att klicka på 

respektive flik. 

9. Objekten måste nu konverteras till en ISX-fil (Intrasis XML) för 

att kunna importeras till din registreringssession. Markera 

mappen Objekt i trädvyn. Detta kommer att exportera alla FMI-

enheter i Objektmappen, men man kan också exportera enskilda 

FMI-enheter en och en genom att endast markera dom man vill 

iimportera i trädvyn. Detta kan användas om man har objekt 

som man inte är färdig med i samma fältsession. Bör dock inte 

rekommenderas om du inte har full koll på ditt data! 

10. Välj därefter kommandot Exportera till Intrasis XML  på 

Exportmenyn.  

11. I den dialog som då öppnas välj att exportera ISX-filen till din 

registreringssessions Import-mapp. Ge filen ett namn (t.ex. 

samma namn som din tidigare apm-fil) och glöm inte 

filextensionen .isx (se figur ovan). 

12. Starta nu Intrasis och aktuell 

registreringssession.  

 

13. Välj kommandot Importera från menyn FMIS-

registrering.. Detta kommer att aktivera 

Guiden Importera objekt. 

14. I guidens första steg skall du ange vilken ISX-

fil du vill importera. Tryck på browser-ikonen som liknar en 

öppen mapp så kan du bläddra dig fram till 

rätt plats i filsystemet. Dialogen kommer 

alltid att först leta i den öppna 
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registreringssessionens mapp Import  - där din isx-fil  (som du 

skapade i punkt 10) nu ska ligga.  

15. Markera ISX-filen tryck Öppna. 

16. Intrasis kommer nu att validera filens datainnehåll. Om inga fel 

påträffades i KMS Konverteringsverktyg så skall inga fel 

påträffas vid denna validering heller. Tryck 

Slutför. Om fel påträffas så finns det antagligen 

fel i de Shapefiler som skapades i fält.  

17. Guiden bekräftar att importen är utförd, hur 

många objekt som skapats och hur många 

felaktiga objekt som sparades undan i en fil. 

Tryck Stäng. 

18. De importerade FMI-enheterna (med relaterade 

objekt) kan nu redigeras eller registreras på 

samma sätt som FMI-enheter som skapats 

direkt i Intrasis. 

I Intrasis trädvy hittar dina skapade fältdata (och kan redigera dom) 

under klasserna: 

 FMI-enhet (attribut/tabelldata, beskrivningar osv – även 

geometrin syns i kartfönstret) 

 Händelse (Inventeringshändelsen) 

 Kvalitetsmärkning (Registrering och datakvalité) 

Du måste komplettera i klasserna: 

 Referenser (t.ex. LMV-akter) 

 Bild 
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Säkerhetskopiering av handdatorns fältdata 

Handdatorer är ingen säker förvaring av data! 

Vissa handdatorer (särskilt äldre) tappar alla data när batterier slutar 

att fungera – kontrollera om så är fallet med din handdator. Det har 

även hänt att all data gått förlorad när man tappat handdatorn i golvet. 

 

Du ska alltid varje dag kopiera dina insamlade data till serverdatorn och 

din aktuella Detta är ett absolut krav! Registreringssession. Se kapitel 

xxx. Hur du säkerhetskopierar registreringssessionen finns beskrivet i 

Registreringsklientens manual. 

 

Det kan dock finnas tillfällen när detta är omöjligt eller du behöver göra 

en lagring av data för säkerhets skull. Vissa handdatorer har en inbyggd 

säker disk – ofta kallas den disk och syns direkt under My Device i 

utforskaren. Fördelen med detta system är att du kan lägga Falt-

biblioteket här och arbeta mot disken och slipper säkerhetskopiera. 

 

Om du saknar disk kan också istället använda t.ex. ett SD-kort eller ett 

CF-kort (flashkort). Det kan vara svårt att arbeta mot ett sådant minne 

hela tiden – datorn blir seg kan kexa ihop. Då ska du hellre kopiera 

Falt-katalogen som du arbetar med till minneskortet. Det finns ofta 

inbyggda backuppfunktioner i handdatorn där du kan välja vilka filer 

du vill spara och var du vill spara dom. Om du inte har detta så  

kopierar du helt enkelt hela falt-katalogen till minneskortet med file-

explorer på vanligt sätt. Gör detta t.ex. vid lunch och när dagen avslutas 

(Tro oss! Mycket kan hända på vägen in till jobbet i stan…). 

Kopieringen gör du lätt i handdatorns filhanterare: 

1. Aktivera filhanteraren 

2. Leta reda på filen 

3. Håll ner pennan över Falt-mappen – en snabbmeny bildas: välj 

kopiera. 

4. Navigera i filsystemet och hitta ”minneskortet”. Markera detta 

och håll ner pennan – snabbmeny bildas: välj klistra in. 

5. Klart! 

6. Du sover lugnare om natten. 

 

Om du måste vara borta en längre tid utan att ha tillgång till 

serverdatorn ska du spara ditt arbete ofta. Du måste då ge varje 

fältkatalog ett unikt namn – enklast är att lägga till datum.  
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Handdator – några tips 

Ha ALLTID med telefonummer till supporten på: 

 Din arbetsplats 

 Din datorleverantör 

 Din GPS-leverantör 

 FältGIS2supporten  

 FMISsupporten 

 

Det finns flera operativsystem som din handdator kan ha – modernast 

och prestandamässigt bäst är Windows Mobile. MEN operativsystemet 

har en annorlunda filhantering än du är van vid från din PC. Lär dig 

hur detta fungerar genom att utforska handdatorn med hjälp av 

filhanteraren både på din PC och i din handdator. 

 

Kom ihåg att handdatorn har många inställningar som du kan göra – 

studera manualen noga och utforska inställningarna under system eller 

settings. Att offra en dag eller några kvällar på att göra sig väl förtrogen 

med handdatorn sparar in mycket tid och strul när man väl arbetar ”i 

skarpt läge” ute i fält. Om du har frågor kring hur handdatorns olika 

funktioner kan vi hjälpa dig eftersom vi är vana att arbeta med flera 

olika operativsystem och olika märken/typer av hand- och 

tabletPCdatorer - MEN för att få bästa hjälpen så vänd dig till 

datorleverantörs support och din dator trasslar! 

 

Samma sak gäller för din GPS! Lär dig din GPS som du ska använda så 

att du lär dig hur väl du kan lita på den. Du måste också själv lära dig 

vilka inställningar och vilka ”modes” som din GPS kan använda och 

när dom är bäst att användas. När du lärt dig din GPS HÅLL I DEN 

HÅRT och låt ingen ta den ifrån dig! 

 

När du arbetar i handdatorn skriver du in med hjälp av 

skärmtangentbordet. Detta öppnar du från Windows aktivitetsfält 

(längst ner i fönstrets kant), genom att dubbelklicka på ikonen som ser 

ut som en liten penna/tangentbord. När du åter vill dölja 

skärmtangentbordet dubbelklickar du på samma ikon. Om 

aktivitetsfältet är dolt så poppar det upp om du för pennan längst ner i 

kanten på skärmen. På handdatorn finns sannolikt också en knapp för 

att ta fram den – se intruktionsboken för just din datortyp. 

 

Frågor och svar 
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GPSkorset i ser inte normalt ut. Det ligger stilla och ser ut som en 

”förbudsskylt”? 

Kolla att din GPS har kontakt med datorn genom att välja Debug i 

GPSmenyn i ArcPad. 

 Om skärmen fylls av gul text har får datorn 

information av GPSen och allt är normalt.  

 

Support 

1. För frågor om: 

 begrepp, definitioner och avgränsning  

 uppdatering till aktuell lämningstyps-, egenskapstyps- och 

egenskapsvärdeslista kontakta: 

 FältGIS2 och formulären 

 GPS och handdatorfrågor (ej av teknisk natur) 

anna-lena.olsson@raa.se, rikard.sohlenius@raa.se, eller 

FaltGIS2support@raa.se 

2. För frågor om: 

 FMIS, registreringsklienten och sökapplikationen 

 Installation och tekniska frågor kring FMIS  

fmissupport@raa.se 

3. Frågor av teknisk natur rörande datorerna och GPS:en hänvisas till 

resp leverantör 
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