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Anteckningar från seminarium för externa 

registrerare 

Datum: 2011-03-31 

Mötesplats: Stora Sessionssalen 

Deltagare: Egil Aas (Skogsstyrelsen), Benedict Alexander (Länsstyrelsen 

Dalarna), Åsa Algotsson (Länsstyrelsen Västra Götaland), Berit Andersson 

(Västerbottens museum), Carolina Andersson (RAÄ), Johan Andersson (RAÄ), 

Sofia Andersson (Länsstyrelsen Stockholm), Antonia Baumert (RAÄ), Greger 

Bennström (Dalarnas museum), Malin Blomqvist (RAÄ), Margareta Boije, Caroline 

Brobäck (Skogsstyrelsen), Maria Carlsson (RAÄ), Göran Ekberg (Statens 

Maritima Museer),  Anna Engman (Jamtli), Fredrik Engman (Jönköpings 

länsmuseum), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Bitte Franzén (Breja), Per-Olof 

Fredman (Skogsstyrelsen), Anette Färjare (Eldrun), Anders Hansson (Jamtli), Jim 

Hansson (Statens Maritima Museer), Örjan Hermodsson (Stiftelsen 

Kulturmiljövård), Magnus Holmqvist (Murberget), Ronnie Jensen (Stiftelsen 

Kulturmiljövård), Bosse Jönsson (RAÄ), Linnea Kallerskog (Jönköpings 

länsmuseum), Jenny Karlsson (Skogsstyrelsen), Eva Klotz, Daniel Langhammer 

(RAÄ), Sandra Langhammer (RAÄ), Hanna Larsson (RAÄ),  Lars Liedgren 

(Silvermuseet Arjeplog), Åsa Lindgren (Norrbottens museum), Moa Lorentzon 

(Jönköpings länsmuseum), Göran Lundh (Skogsstyrelsen), Gert Magnusson 

(RAÄ), Urban Mattsson (RAÄ), Pia Nilsson (RAÄ), Kjell Nordeman 

(Skogsstyrelsen), Peter Norman (RAÄ), Karl-Johan Olofsson (Jamtli), Anna-Lena 

Olsson (RAÄ), Arwo Pajusi (Blekinge museum), Anders Persson (Östergötlands 

museum), Thomas Persson (Blekinge Museum), Gunilla Roos, Karolina Ross 

(RAÄ), Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen), Inger Sandström (Skogsstyrelsen), Erik 

Sandén (Västerbottens museum), Rikard Sohlenius (RAÄ), Claes Ternström 

(RAÄ), Brita Tronde (Regionmuseet Kristianstad), Anna Ulfhjelm, Bo Ulfhjelm 

(Länsmuseet Gävleborg), Björn Wallbom (Värmlands museum),   

 

Text med gul markering är frågor som inte besvarades under seminariet, utan där 

vi återkommit till frågan efteråt. 

 

Inledning  - Malin Blomquist 

Varför ett seminarium? 

Vi har länge talat om att hålla den här typen av seminarium, men det har inte blivit 

av förrän nu. FMIS har varit i drift sedan 2003, FältGIS sedan 2004 och det har 
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hänt mycket på den tiden. Det har uppstått ett behov av att mötas för att stämma 

av att registreringarna i databasen görs på ett likartat sätt och med samma 

värderingsgrund av alla. Vi har inte träffats allihop på det här viset förut, så att vi 

kan diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. 

Det finns flera skäl till att samordningen inte har fungerat. Ansvaret för FMIS har 

delats av flera avdelningar på RAÄ vilket har lett till att man kan ha fått olika 

besked, beroende på vem man har haft att göra med. RAÄs flytt av vissa enheter 

till Visby har fått konsekvenser eftersom många har slutat eller fått nya 

arbetsuppgifter. Det har också påverkat våra möjligheter att svara upp när ni har 

behövt stöd. 

Vi vill också samla ihop de muntliga överenskommelser som har gjorts med er 

registrerare under årens lopp och se till att de samordnas och att det blir samma 

villkor för alla. Vi arbetar nu på förslag till överenskommelser. 

Flytten till Gotland stannade också upp utvecklingsarbetet för FMIS. Vi har just 

påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt registreringsverktyg. Tanken är att det ska 

bli en webbregistrering, utan behov av att installera separata program, en helt 

digital produktionskedja och att det ska bli mera användarvänligt än det är idag. 

Förstudien kommer igång i år. 

Vi har fått in ett förslag att starta ett forum för externa registrerare, där alla externa 

registrerare kan läsa och besvara varandras frågor och där vi också ska vara 

aktiva, så vi vill passa på att fråga er ifall ni tycker att det är en god idé att gå 

vidare med. 

Ni är varmt välkomna hit och vi hoppas att ni kommer att tycka att seminariet blir 

givande. 

 

Utbildning och support  – Maria Carlsson, Karolina Ross, Rikard Sohlenius 

Vi vill börja med att föreslå två nya begrepp: 

Godkänd granskare för FMIS 

Godkänd registrerare för FMIS 

Godkänd granskare motsvarar det som tidigare kallades platsledare. Begreppet 

Platsledare hänger kvar från den gamla fornminnesinventeringens tid, men är 

föråldrat och används på skilda, ibland missvisande sätt i olika sammanhang. 

Dagens platsledare arbetar t.ex. vanligen ensamma, medan 

fornminnesinventeringens platsledare ofta var ansvariga för en grupp inventerare. 

Dessutom används ordet platsledare för arbetsledare på RAÄs besöksmål. 

Istället föreslår vi begreppet granskare. Kravet för att bli godkänd granskare är att 

personen kan göra antikvariska bedömningar i fält och dokumentera dem enligt 

FMIS praxis. 
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För att få registrera direkt in i FMIS krävs också att man är en godkänd 

registrerare. För det krävs att man kan hantera de tekniska verktyg som behövs 

för registreringen och att man kan dokumentera enligt FMIS praxis. 

För att formalisera de tidigare muntliga överenskommelserna kommer vi att skriva 

två PM, ett för godkänd granskare och ett för godkänd registrerare, där 

ansvarsfördelningen mellan den enskilde och RAÄ fastställs. 

 

Utbildning 

Vem blir utbildad till registrerare? 

Resurserna för utbildning är begränsade och därför kommer vi att prioritera 

utbildade granskare, de som utbildar sig till granskare och projekt som får pengar 

av RAÄ, mestadels Skog & Historia och fornminnesinventering. 

Utbildning i registreringsklienten (Intrasis) sker genom 2-3 dagars utbildning i 

Visby, därefter får registreraren arbeta själv hos sig och skicka in sessioner för 

granskning innan de förs in i FMIS. När sessionerna är tillräckligt bra blir 

registreraren godkänd och kommer bara att kontrolleras under de årliga 

stickprovsundersökningarna. Det är viktigt att avsätta tid till att öva sig i 

registreringsklienten efter utbildningen. 

Utbildningen i FältGIS sker genom 3-4 dagars utbildning i Visby, därefter får 

registreraren öva hemma. Vid ett senare tillfälle görs en 2-3 dagars uppföljning 

hos registreraren. Därefter får registreraren skicka in sessioner och när dessa är 

tillräckligt bra är registreraren godkänd och kontrolleras med stickprov. 

Mycket ansvar ligger på den enskilde kursdeltagaren att man tar sig tiden att öva. 

Kurserna är individanpassade utifrån deltagarens bakgrund och förkunskaper och 

kommer därför att se lite olika ut från gång till gång. 

 

Manualerna 

Manualerna går att hitta via Fornsöks hemsida. De flesta har fått dem under 

utbildningstillfället, men nya har ibland tillkommit på förekommen anledning. Därför 

har vi tagit med exempel på alla manualer så att ni kan kontrollera att ni har alla ni 

behöver. Ett fåtal finns ännu inte ute på hemsidan, men kommer att läggas ut 

under året. 

Eftersom det är tänkt att registreringen kommer att förändras inom de närmaste 

åren kommer vi inte att lägga ner arbete på att skriva nya manualer, men en 

registreringsmanual som baserar sig på den handläggarmanual vi använder själva 

kommer att tas fram. 

 

Ansvarsfördelning 
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Vi vill tydliggöra ansvarsfördelningen mellan RAÄ, registrerarna och andra aktörer. 

RAÄ har ansvar för drift och förvaltning av registreringsklienten, KMS 

konverteringsverktyg, FältGIS och för att det finns aktuella datauttag med 

information från FMIS.  

Den godkända registreraren har ansvar för sin egen hårdvara och mjukvara, för 

sin internetuppkoppling och inställningar i brandväggar. Det är också den enskilde 

som ansvarar för kartunderlag och ev koordinattransformering. 

Det finns också andra aktörer vars material är betydelsefullt, t.ex. Lantmäteriet och 

olika länsstyrelser. De har support för sitt eget material.  

 

Vanliga tekniska problem 

Det blir ofta problem med registreringsklienten vid installation, avinstallation och 

ominstallation. Det absolut vanligaste problemet är att sökvägen till KMS 

(kulturmiljöserver) ändrar sig. Kontrollera därför alltid så att adressen stämmer 

överens med den som står i registreringsmanualen. 

När man avinstallerar registreringsklienten måste man avinstallera tre olika 

program: Klientkommunikationen, Registreringsklienten och Microsoft SQL Server. 

Man måste också ta bort mappen för Microsoft SQL Server manuellt. Hur man gör 

en avinstallation står i installationsmanualen. 

Brandväggar och säkerhetsinställningar ställer ofta till problem med åtkomsten till 

KMS. Kolla med er IT-avdelning vilka inställningar ni har. 

Vissa operativsystem har kända problem. Registreringsklienten fungerar inte med 

Microsoft Vista. Vi testar fortfarande funktionaliteten med Windows 7, men är inte 

färdiga, så att installera på Windows 7 sker på egen risk. Rikard har dock testat att 

installera FältGIS och vet hur man ska göra. Vi känner redan nu till att det kan bli 

problem vid ominstallation. 

Det är nödvändigt att ha en stabil uppkoppling till Internet för vissa moment i 

registreringen. 

Vi har satt en begränsad tid för varje Keycode till registreringsklienten, och den 

kommer nu att vara 1 år istället för som tidigare 2 år. Det är bara att ta kontakt 

med oss så ger vi er en ny. 

Det finns tekniska problem med objekt med många bilder och geometrier. Ofta går 

objekten att registrera, men går sedan inte att hämta ut igen. Vi har testat att 

registrera objekt med upp till 50 geometrier, men var försiktiga när ni närmar er 

den nivån. Vi har satt en begränsning på 5 bilder. Tänk också på att bildtiteln inte 

får vara mer än 30 tecken. Vill ni skriva in en längre text, använd istället textfliken.  

När det gäller KMS konverteringsverktyg – tänk på att uppdatera 

metadatakontexten vid installation och ominstallation. 
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Kontrollera också KMS-adressen under Arkiv - Inställningar. 

Det krävs en stabil uppkoppling till Internet för att uppdatera metadatakontexten. 

Gör inte för stora uttag.  

Fjärrtjänsten var tänkt som en tillfällig lösning och fungerar tyvärr inte särskilt bra. 

Det krävs 3 olika inloggningar och lösenordet till portalen behöver bytas var sjätte 

vecka. 

Gå in och radera inaktuella sessioner, annars går det långsammare och blir mera 

tungrott. Även i Dropbox, där ni lägger in bilder för att använda i 

registreringsklienten, behöver ni ta bort gamla data. Det är svårt att för oss att 

radera där eftersom vi inte vet vilka filer som är i bruk fortfarande. 

Inloggningen till portalen låser sig om man stänger på fel sätt. Använd inte  krysset 

i det högra hörnet för att gå ur, utan logga ut med symbolen som ser ut som en pil 

och en hakparentes, 

Kommer ni inte åt webbsidan med portalen är problemet troligen er brandvägg, 

tala med er IT-avdelning. 

RAÄ:s IT hälsar att det är en mera stabil miljö på gång. 

 

Vanliga felmeddelanden m.m. 

Save object – Beror på fel form på datum (inte xxxx-xx-xx) eller s.k. hängande 

värden, dvs. ifyllda fält som inte längre är aktuella, t.ex. på grund av att 

lämningstypen ändrats. 

Kan inte hitta FMI-servern – Kontrollera adresserna till KMS. 

Ett objekt av typen... har får få värden av… (felmeddelande vid registrering) – 

Talar om i vilken händelse/FMI-enhet etc. som det är fel. Se info längst bak i 

registreringsmanualen. 

Ogiltig tidsstämpel – Någon typ av förändring har gjorts i FMIS sedan objektet 

hämtades ut. Ha inte objekten ute för länge, idealiskt är max en vecka. 

Obligatoriska attribut – I några fall krävs det att vissa attribut är ifyllda. Längst bak i 

registreringsmanualen finns en lista på några av dessa. 

Tomt felmeddelande vid uttag av gamla FMI-objekt – Beror på att RAÄ-numret 

skrivits in fel. 

Om man inte har fyllt i alla obligatoriska fält i FältGIS får man en lista över vad 

som ska fyllas i när man importerar ISX-filen till sessionen i registreringsklienten. 

Då får man gå tillbaka till ArcPad/FältGIS och fixa dem där. 

 

FältGIS 

FältGIS är ett program för att dokumentera fornlämningar med handdator och 

GPS i fält. Systemet är gammalt och är svårt att anpassa till nya mjukvaror. Det 
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finns goda anledningar till att vi inte har tagit itu med gamla FältGIS: En liten grupp 

användare, ca 50 st, gör att det generellt är dyrt att bygga bort buggar. Systemet 

bör göras om. 

FältGIS finns i två versioner, för att mjukvaran har uppdaterats. Versionerna är 

mycket lika, de innehåller samma blankett, samma sökvägar och samma 

begränsningar och buggar, bara utseendet skiljer sig åt. 

FältGIS går att använda med Windows 7, men man måste trixa ordentligt. 

Kom gärna in med förbättringsförslag. Vi kommer inte att göra något med det 

befintliga FältGIS, men de kommer istället att tas med i förstudien för det nya 

registreringssystemet. 

 

Support 

Det är ett tips att gå in till Fornsök visa dess startsida. Där finns snabbnyheter i 

kolumnen till vänster. 

Vi har fått in förslag om att skapa ett forum för registrerare, där ni kan diskutera 

internt och vi kan delta. 

Telefontiderna är förlängda. 

 

Frågor 

Hur får man registreringsklienten att funka i Windows 7? 

- Rikard kommer att skriva en kort beskrivning och lägga ut på hemsidan. 

Hur säker är webbportalen? Vad händer om kontakten bryts medan man jobbar? 

- Det funkar precis som i "vanliga" Intrasis - det som är gjort sparas i sessionen 

om kontakten skulle brytas. Om den bryts under en registrering så gäller 

också vanlig ordning - man får helt enkelt kolla i Fornsök kontrollera hur 

datan ser ut och sedan fixa till det som ev. inte gått in. 

Hur många använder fjärrtjänsten? 

- ca 5 just nu. Vi har varit restriktiva med att gå ut med det alternativet 

eftersom det inte har varit helt stabilt. 

Vilka brandväggar ger problem? 

- Det beror huvudsakligen på vilka inställningar för säkerhetsnivå den har. 

Först och främst beror det på brandväggarnas inställningar. Om användaren 

sitter bakom proxy kan det uppstå problem om denna används när 

användaren surfar. Om så är fallet får användaren svårt att "komma ut ur sitt 

hus" när Intrasis gör anrop till vår adress för att hämta ut FMIS-objekt, 

eftersom Intrasis/KMS konverteringsverktyget inte är konfigurerat med en 

proxyserver per default. I sådant fall måste Intrasis/KMS 

konverteringsverktyget konfigureras upp till att använda proxyserver. 
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Om man inte sitter bakom proxy så kan problemet vara att användaren har 

lokal brandvägg installerad i sin dator, vilken inte gett Intrasis/KMS 

konverteringsverktyget rätt att få accessa internet. I sådant fall är lösningen 

att se till att Intrasis/KMS konverteringsverktyget får accessa internet.  

Måste man både vara godkänd granskare och godkänd registrerare? 

- Det kommer att vara som nu, dvs. någon annan än registreraren kan granska 

materialet för att göra den antikvariska bedömningen. Men för det mesta 

hänger det ihop. 

Windowsmobile kommer inte att utvecklas mer, vad händer då med FältGIS? 

- FältGIS kommer inte heller att utvecklas mera. Vi vet ännu inte vilken 

plattform det nya systemet kommer att ligga på, utan det är frågor som 

kommer att besvaras i förstudien. Vi kommer att ta kontakt med 

referensgrupper för att försöka ta reda på vilken teknik och vilka verktyg vi 

kan använda. 

Kommer det att anordnas en speciell utbildning för att ta fram nya granskare? Allt 

eftersom de gamla inventerarna försvinner behövs en nyrekrytering, som är svår 

att genomföra i enskilda projekt. Det finns också behov av ett forum för att 

diskutera lämningstyper och kategorier i fält. 

- Vi kommer att behålla samma system för prövning av granskare som tidigare 

för platsledare. Det är ingen utbildning, men det är också svårt att utbilda 

någon inom en verksamhet som i så hög grad är erfarenhetsbaserad. Vi ska 

se över de utbildningar vi har, men systemet förutsätter att man jobbar i ett 

sammanhang och att man lär upp sig efter hand. Möjligheten till nya 

inventeringar skulle eventuellt kunna ge bättre förutsättningar för utbildning. 

RAÄ har fortfarande möten och seminarier med inriktning på fornlämningar. 

Kommer det en IPhone-app till Fornsök? 

- Vi har diskuterat internt vilka tjänster vi ska ha och vilka kanaler vi ska 

använda. Men det är inget som vi kommer att göra just nu.  

Det saknas ett importverktyg för shapefiler och attributinformation. 

- Det är något av det vi kommer att undersöka för den nya 

registreringsklienten. Det har tidigare diskuterats ifall man skulle ta fram 

något digitalt standardformat som materialet skulle kunna levereras i. 

Finns det någon skillnad i hur registeringsklienten fungerar mellan Windows 7 32-

bitars eller 64-bitars versioner? 

- Det finns inga indikationer på att Intrasis skulle fungera sämre med det ena 

eller det andra. Vad vi uppmärksammat är att det kan vara svårt att 

avinstallera eller göra ominstallation eftersom allt inte rensas i registren. 

Detta är dock ett problem som även funnits för XP. 
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Extern registrering  – Antonia Baumert, Sandra Langhammer 

Problematik i nuläget 

Det största problemet nu är brist på samordning, att olika registrerare gör på olika 

sätt. 

Händelsen Anmälan – ska endast användas för anmälningar inkomna till RAÄ. 

Viktigt att det blir rätt när det gäller ärenden med KML-beslut. Materialet ska in till 

RAÄ i form av både blankett och rapporter så att det kan diarieföras och sedan 

finns tillgängligt och sökbart på ATA. 

 

Möjligheter 

FältGIS är främst tänkt för Skog och Historia och för inventeringar, men många 

vill använda det även till annat, som utredningar, specialinventeringar etc. Vi är 

positiva till en sådan användning, men vi måste säkerställa att materialet håller 

hög kvalitet och att källmaterialet är tillgängligt. Vissa förutsättningar behöver 

alltså uppfyllas. 

Vi på RAÄ är ansvariga för kvaliteten på informationen och måste därför hålla en 

viss kontroll över materialet: Vilka registrerar, vad och i vilket syfte? I detta 

sammanhang blir Händelsen viktig – den beskriver syftet och uppdraget för 

registreringen. 

Bara för att man en gång godkänts som registrerare betyder inte det att man kan 

registrera allt jämt. 

 

PM 

Sedan gammalt finns det ett PM för platsledare. Vi vill nu istället använda två PM, 

ett för granskare och ett för registrerare i FMIS. I PM:et för registrerare regleras 

kraven för hur registreringen ska ske och hur ansvaret är fördelat: vilka 

förkunskaper registreraren förväntas ha, hur utbildningsprocessen går till, vilka 

RAÄ:s och registrerarens skyldigheter är. De överenskommelser som funnits 

hittills har varit otydliga på dessa punkter.  

I PM:et för registrerare kommer bl.a. ingå: 

Behörigheten att registrera är personlig. 

Registreraren är skyldig att hålla sig informerad om gällande praxis.  

Registreraren ska registrera ett visst antal lämningar varje år för att upprätthålla 

kompetensen. 

Registreraren ska hålla kontakten med RAÄ för att få kännedom om 

uppdateringar och ny praxis. Det är bland annat därför vi sätter giltighetstiden på 
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Keycode till 1 år, för att det ska bli en naturlig återkoppling till RAÄ med 

regelbundna mellanrum. 

Registreraren ska rätta korrigeringar inom en viss tid. Det är viktigt att vi kommer 

med feedback så att alla registrerare gör lika. 

RAÄ ska tillhandahålla support, feedback och utbildning. Vidareutbildning på hur 

man arbetar med gamla RAÄ-nummer kommer dock inte att hållas inom den 

närmaste tiden på grund av bristande resurser. Gamla nummer är en av de stora 

felkällorna för oss, eftersom det är komplicerat och det finns buggar som gör 

registreringen svårare. De som sedan tidigare vet hur man gör får gärna fortsätta, 

men för nya registrerare föredrar vi om de skickar in ändringsblanketter istället. 

 

Personlig överenskommelse 

PM:en ska reglera registreringen i normalfallet. Vi vill också öppna för andra typer 

av användning, och dessa avvikelser ska utöver PM:en regleras med en personlig 

överenskommelse. 

Vi har ännu inte något färdigt förslag på hur överenskommelsen ska se ut, men 

den kommer att vara personlig, knuten till ett specifikt uppdrag och eventuellt 

tidsbegränsad. Ett exempel på uppdrag som skulle kunna regleras i en 

överenskommelse är utredningar enligt KML, där överenskommelsen skulle 

innehålla anvisningar om hur rapporteringen ska se ut och när den ska skickas in. 

För ärenden med KML-beslut behöver länsstyrelsen också vara delaktig i 

överenskommelsen. 

 

Vi har inget färdigt förslag än. Vi ville presentera för er hur vi har tänkt och få 

feedback. 

 

Frågor 

Vem har ansvaret för att en lämning läggs in? Kan vi till exempel göra en 

anmälan för en lämning som är från ”vårt” län, men där vi inte har utfört uppdraget 

där den hittades? 

- Det kan finnas flera anledningar till att en lämning har hamnat utanför 

systemet. Det har hänt att rapporter skickats direkt till ATA utan att ha nått 

FMIS eller fornminnesregistret. I tveksamma fall kan den läggas in i FMIS 

som uppgift om. Skicka hellre in en anmälan än att registrera in den direkt, 

och ta med en motivering, annars kan det vara svårt att förstå varför 

lämningen lagts in och i vilket sammanhang. 

Namn och datum borde läggas till automatiskt istället för att man som nu behöver 

skriva in det själv. 
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- Vi håller helt med. Inget kommer att göras i Intrasis nu, men det står högt på 

önskelistan för det nya registreringsverktyget. 

Hur säkert är det med inloggningen? Är man inloggad och gör en länk ser den 

som följer länken den inloggade informationen. 

- Vi har inte kunnat upprepa problemet. Möjligen har användaren som upplevt 

detta stängt ned utan att logga ut, därefter har man tryckt på en länk innan 

timeouten loggat ut användaren. Vi är tacksamma om ni kan återkomma om 

ni kan upprepa problemet, men att ni är observanta på att ni är utloggade när 

ni provat. 

Blir det verkligen så mycket problem vid rättningen av gamla FMI-objekt? Vilka fel 

blir det? 

- I stickproven ser vi att det är mest svårigheter i samband med gamla RAÄ-

nummer. Ifall man inte gör det ofta blir det lätt fel. Ifall vi skulle gå in på det 

mera under utbildningen skulle det ta upp väldigt mycket tid i förhållande till 

hur få objekt det handlar om, och vi fokuserar hellre på att visa hur man 

jobbar med nya anläggningar än på att visa hur man rättar upp gamla. 

Ska man alltid skicka in anmälningar på gamla RAÄ-nummer? 

- Det beror på hur bekväm man känner sig med att registrera gamla RAÄ-

nummer. Kan man det bra kan man fortsätta registrera dem, annars kan man 

skicka in en blankett. Ifall man vill göra en förändring ska man skicka in en 

ändringsanmälan och bifoga underlaget till ändringen. Det är viktigt att 

orsaken till ändringen blir ordentligt diarieförd och arkiverad. 

Ska man kunna göra utredningar för KML med FältGIS? 

- Vi vill gärna göra det möjligt. Ta kontakt med oss och med länsstyrelsen 

innan så kommer vi överens om hur registreringen och rapporteringen ska se 

ut i en överenskommelse. Från och med maj kommer vi att ha PM:en klara, 

men vi kan börja diskutera redan nu. Vi behöver dock låta ledningen och 

juristerna titta på dokumenten innan vi börjar använda dem 

Ett exempel på en boplats som blivit uppsplittrad i flera delar trots att det i 

rapporten framgår att det är en lämning. Varför har det blivit så? 

- Det kan ha varit oklart i slutredovisningsblanketten att allt hör till en och 

samma boplats. Markera gärna genom att skicka en ändringsanmälan när ni 

skickar in rapporten. Det är också viktigt att länsstyrelsen skriver i sitt beslut 

att de vill se slutredovisningarna innan de skickas in. 

Varför kan man inte se vad som är undersökt och borttaget? Det är alltför 

omständigt att söka igenom historikfunktionen. 
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- Man kan titta i historikfunktionen för att se hur fornlämningen såg ut vid en 

viss tidpunkt. FMIS är inte tänkt som ett undersökningsregister, men det kan 

kanske gå att förenkla åtkomsten till de äldre geometrierna. 

Kan ni ge oss tillgång till de gamla registerkartorna? 

- Vi har diskuterat att lägga ut dem. Lantmäteriet kan dock ha synpunkter på 

att vi gör det. Dessutom behöver inte registerkartorna ge en mer korrekt bild 

av den gamla utsträckningen jämfört med FMIS. Digitaliseringen har gjorts 

mot de ursprungliga ortofotokartorna snarare än registerkartan och kan 

därför vara mer korrekt än registerkartan. 

 

 

Att tänka på vid registrering  – Johan Andersson, Daniel Langhammer och 

Anna-Lena Olsson. 

 

Syftet med genomgången är att visa hur felaktiga värden får konsekvenser på 

olika nivåer. De som främst påverkas av felaktiga värden är olika myndigheter, 

exempelvis Lantmäteriet och Länsstyrelsen. RAÄ påverkas genom att IT-

avdelningen får göra körningar för att spåra felaktiga värden och genom att FMIS 

förvaltning får ägna tid åt felrättning. 

Intrasis registreringsklient är inte särskilt användarvänlig då den inte varnar för 

ovanliga kombinationer, inte har default-värden eller komihåg-texter. I 

presentationen nedan vill vi presentera de generella ofta förekommande felen. 

 

Äldre FMI-enheter 

 

Det blir ofta fel vid ändring och upprättning av äldre konverterade objekt, som 

nämnts i tidigare presentation. Vi kommer inte att lära upp några nya till att rätta 

upp gamla RAÄ-nummer på grund av resursbrist (undantaget t.ex. 

revideringsinventering eller fornminnesinventering). Ifall man gör en ändring på ett 

äldre objekt måste det upprättas och kvalitetssäkras. Det är bra om den äldre 

informationen läggs in även ifall den skall ändras eller tas bort, så att 

historikfunktionen ska fungera på ett enhetligt sätt. 

När man slår ihop och överför enheter så används den äldre nummerserien. 

Beskriv tydligt vad som gjorts och var man hittar det som har överförts. Se till att 

rensa bort gammal information.  

Rätta upp fritexterna. Tidigare bestod ett objekt i FMR av ”undernummer” som 

idag innebär att fritexterna är inskrivna på ett och samma RAÄ-nummer. Nu utgör 

varje post i FMIS ett eget RAÄ-nummer och då gäller det att kontrollera att den 
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information som står där berör den aktuella lämningen. Lägg till information om 

den saknas och ta bort de som inte gäller för det aktuella RAÄ-numret. 

Tillägg ska finnas kvar, med hänvisning till diarienummer, så att man ser att 

tilläggen gjorts innan revideringen. 

Se till att all information från inventeringsboksuppslaget kommer med. Glöm t.ex. 

inte att bocka i kartaviseringen motsvarande anteckningarna i uppslaget, även vad 

gäller de småskaliga kartorna. 

För den yngre generationen som kanske aldrig varit i kontakt med FMR är det inte 

självklart att materialet idag finns arkiverat på ATA. En nyhet är därför att vi 

framöver skall göra en kartreferens för den gamla kartbladsbeteckningen. 

Kartarkiv: ATA – typ: Övrig karta – kartakt: FMR:s registerkarta, 14D1c SV (eller 

motsvarande kartbladsbeteckning). I kartbladsfältet bland textflikarna ska istället 

den nya kartbladsbeteckningen enligt SWEREF 99 TM skrivas in. Informationen 

om gamla och nya kartbladsbeteckningar finns på Lantmäteriets hemsida: 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Swix.aspx?id=13587.  Själv tycker jag 

det är enklast att ta ut på koordinater genom att välja: Visa/dölj fler sökalternativ. 

Det kan vara värt att ta kontakt med Lantmäteriet och fråga vad man kan få för typ 

av stöd från dem i samband med övergången till Sweref, de har ett ganska bra 

stöd till åtminstone myndigheter. Kanske finns det möjlighet att få loss blad och 

indexsystem i 5 km (NÖ, NV etc) om man frågar? Det är möjligt att det går att få 

stöd även via Geodatasamverkan. Lantmäteriet är ansvarsmyndighet vad gäller 

beslutet om införande av SWEREF 99. 

 

Konsekvenser av felaktigt upprättade objekt 

FMIS är en relationsdatabas och gillar i sin konstruktion inte spretiga data. 

Enhetlighet i registreringen förenklar körningar och frågor i databasen. 

Data blir inte kvalitetssäkrat om inte upprättningen sker enligt givna regler. 

Användarna upplever informationen som spretig och den blir svårare att förstå 

ifall beskrivningarna har olika struktur. 

 

Kvalitetsmärkning 

 

Vi vet att det är dumt men i dagsläget sätter FMIS två datum – ett maskinellt och 

ett manuellt registreringsdatum. Det är viktigt att registreringsdatumet är korrekt 

eftersom det är det som visas i informationen i Fornsök. Är datumet fel så blir det 

svårt att använda historikfunktionen eftersom det är detta datum som visas i 

historikfunktionen. Vi har lagt upp en förvaltningsåtgärd om att istället enbart 
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använda oss av maskindatumet, men tills det är åtgärdat bör ni dubbelkolla 

registreringsdatumet. 

 

FältGIS är inte helt kompatibelt med registreringsklienten, vilket främst märks i 

våra leveranser till Lantmäteriet. Några justeringar kan göra att det minskar i 

fellistorna. När det gäller äldre FMI-objekt är det viktigt att information om 

ursprungsdata blir kvar, i form av attributen RAÄ Forn och GDB-alfa, men tyvärr 

följer det inte med automatiskt i FältGIS utan måste läggas in för hand innan 

registrering. Fälten visar att posterna utgör ursprungsdata och härstammar från 

det analoga Fornminnesregistret. Om ortofoto anges som kartblad skall alltid 

skalan anges. Har man istället använt en shape-fil som underlag anges ”annat 

underlag” under kartunderlag och ingen skala anges. 

 

Referenssystemet ska alltid vara SWEREF 99 TM, även ifall ni inte gjort någon 

ändring av geometrin. SWEREF 99 är det referenssystem som används i 

registreringsklienten, i och med att ni hämtar ut informationen och lägger in den 

igen gentemot det koordinatsystemet är den nya registreringen gjord i SWEREF 

99. Ursprungsmärkningen finns ju kvar så det framgår att den ursprungligen lades 

in gentemot RT90. Länsstyrelserna ska enligt uppgift från GIS samordnare få 

över sitt regionala material till en gemensam GIS-platform med SWEREF 99 i 

höst, så det är hög tid att gå över nu om man inte tänkt på det tidigare. 

Mätmetod ska vara manuell inprickning eller GPS.  

Medelfel ska anges för information från ortofoto eller GPS/DGPS. Dessa anges i 

instruktionerna. 

 

Digitaliseringsmetod går ej att ange i FältGIS, utan måste läggas in i 

registreringsklienten i samband med efterarbetet innan registrering. I princip 

används alltid skärmbildsdigitalisering, även på handdatorn, eftersom man 

använder ortofoto som bakgrund och kontroll av inmätningen. Att välja att kalla 

det för skärmbildsdigitalisering är en kompromiss med Lantmäteriet, eftersom det 

blev för många fel vid kontroll av data gentemot deras krav på ursprungs- och 

kvalitetsmärkning för data som läggs in i GGD. Har du skärmbildsdigitaliserat inne 

på kontoret ska en kommentar om det skrivas i kommentarsfältet under 

kvalitetsmärkning i klienten, alternativt att rms-fel på den rektifierade kartan anges 

i fältet för rms-fel. Ett undantag till detta är att en kommentar inte behövs anges 

om mätmetod är GPS/DGPS. Är fältet för digitaliseringsmetod tomt blir det fel, 

eftersom det är en grundläggande information för kvalitetssäkring för 

Lantmäteriet. 
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Osäker utbredning ska endast  fyllas i om det handlar om en lämning som inte är 

synlig ovan mark. Namnet är missvisande, det handlar enbart om att markeringen 

på fastighetskartan kommer att bli ett (R) utan tryckt avgränsning. Är det en 

lämning som är synlig ovan mark, men där avgränsningen är oklar, skriv detta i 

beskrivningen av lämningen eller under antikvarisk kommentar istället. Vi inser att 

det behövs ett fält för en ”riktig” osäker avgränsning som kan användas för både 

fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Vi kommer att föra in 

det på utvecklingslistan för nästa registreringsverktyg. 

Glöm inte att kryssa i kvalitetshöjd och fritext granskad efter att ni rättat upp ett 

gammalt nummer. Det är ologiskt att det står ”nej” i dessa fält på nya nummer i 

Fornsök, vi ska fundera på hur vi ska presentera informationen i det publika 

visningsläget. Det finns en lathund i manualen för hur kvalitetssäkringen ska fyllas 

i.  

 

 

 

 

Händelser och referenser 

 

När ni fyller i fältet för Namnavisering, var noggranna med att lägga till en källa för 

namnet, antingen en karta eller Litteratur m.m. Lantmäteriet uppskattar ifall man 

fyller i alternativa namn i namnlistan eftersom det är sådan information som de 

vidarebefordrar till t.ex. SOS-alarm. Lantmäteriet vill bl.a. därför ha in många 

platsnamn (likväl som det uppenbara syftet att få in kulturnamnen), så lägg gärna 

in alternativa namn i namnlistan. Dessa kan sedan läggas till som attribut i deras 

textskikt. 

 

Händelsen anmälan används bara för en anmälan som inkommit till RAÄ. En 

anmälan till t.ex. ett museum kan istället läggas till som referens (ex. Anmälan till 

Dalarnas museum, DM 110/11). Det är inte så att RAÄ av princip är emot att man 

skall kunna registrera egna anmälningar, men idag finns inga rutiner för detta och 

fram till dess rutiner har utarbetats så skall registrering ske enligt ovan. 

 

Vad händer om händelser och referenser inte används på rätt sätt? I en 

relationsdatabas som FMIS är frågor och körningar riktade till vissa värden. 

Använder man fel händelser blir också svaren fel. 
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Kartavisering 

 

Det är mycket viktigt att det blir rätt vid kartaviseringen, eftersom den tryckta 

kartan i hög grad är en källa för information om fornlämningar för markägare.  

Vi har ett säkerhetssystem som är uppbyggt gentemot olika kontrollrutiner som 

fångar upp de flesta felaktiga kombinationer och detta alstrar långa fellistor som 

måste gås igenom manuellt, vilket genererar mycket arbete med upprättning. Var 

extra noga med att kolla alla värden, eftersom det kan finnas ”godkända” 

kombinationer som inte var avsedda vid registrering och som inte fångas upp i 

kontrollrutinen. 

 

Geometrier 

 

Lägg bara in den yttre begränsningen av lämningen i FMIS. Har ni gjort en 

kartering av exempelvis ett gravfält som ni vill ha med, lägg istället in den som en 

bild. Undantaget är fångstgropssystem, där skogsbruket behöver info om de 

enskilda groparna. Även gruvhål ska kartaviseras av säkerhetsskäl. 

Reglerna om geometrier har mycket att göra med Lantmäteriets behov av 

underlag för sina kartor.  Det finns också en teknisk begränsning för hur många 

geometrier tekniken kan hantera i nuläget och det skulle bli inkonsekvent ifall 

objekt med få objekt har alla geometrier utsatta, medan de med många objekt 

bara markeras med ett. Vi har haft en diskussion om behovet av geometrier på 

komponenter. I dagsläget kan vi dock inte välja att läsa in bara delar av materialet 

på olika zoomnivåer, utan allt visas på en gång. 

 

S.k. ”Fiskstjärtar” uppstår när polygoner korsar sig själva. Det fungerar hos oss på 

FMIS, men i andra GIS-miljöer kan det bli problem med att läsa in informationen 

som resulterar i felmeddelanden om korrupt data, att fiskstjärten omvandlas till en 

ny polygon, alternativt att data ibland inte går att läsa in överhuvudtaget. Ibland 

när man försöker ta bort fiskstjärtar får man ett meddelande om att man inte kan 

spara redigeringen på grund av fiskstjärtar. I ”vanliga” Intrasis beror det för det 

mesta på att två polygonpunkter ligger ovanpå varandra och registreras som en 

fiskstjärt fast den inte syns. Enklaste sättet att identifiera dem är att dra i alla 

punkter till man ser vilken som är dubbel. I FältGIS finns det i ArcPad 7 en 

funktion där man kan få en lista på alla koordinater på ett objekt. Kolla om det 

finns punkter som ligger mycket nära varandra eller på samma koordinat. 

 

Lämningstyper 
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Vi tycker visserligen om kreativitet och uppfinningsrikedom, men inte vad gäller 

användningen av lämningstyperna. Använd bara de lämningstyper som skall ingå 

under respektive sammansatt lämning, hitta inte på egna hybrider. I de fall man 

tycker att någon komponent borde ingå i någon speciell lämningstyp och att 

lämningstypslistan därför bör förändras, så diskutera saken ansvariga för arbetet 

med lämningstypslistan, t.ex. Anna-Lena Olsson eller Antonia Baumert. 

Enskilda och statliga byggnadsminnen skall inte uppdateras efter ett beslut år 

1996. Detta medför att lämningstyperna Statlig byggnadsminne, Byggnadsminne 

samt hädanefter att även Hembygdsgård och Byggnad annan inte skall 

registreras eller uppdateras längre. Vi ser nu över arbetsinsatserna för att lyfta 

över dessa poster till Bebyggelseregistret. 

 

Namnavisering 

 

Vi har nyligen varit i kontakt med ortnamnssektionen inom Lantmäteriet och 

diskuterat hur namn aviseras på olika kartor. Om man har en övrig kulturhistorisk 

lämning som ska namnaviseras och som endast mätts in i form av en yta 

(exempelvis Lägenhetsbebyggelse som saknar punkt för en husgrund med 

spismursröse), då ska namnet sättas som rekommenderat namn och 

fastighetskartan vara ifylld i namnaviseringsfältet. Kartaviseringsfältet lämnas 

blankt. Detta förfarande gör att yt-begränsningen för den övriga kulturhistoriska 

lämningen inte trycks på kartan. Om yt-begränsningen skulle tryckas på kartan 

skulle den likna en bestämmelsegräns och detta blir fel då inga bestämmelser 

finns kopplade till denna yta. Att det är namnet som ytan syftar på är svårt att veta 

på en karta då textlägena för namnen inte syns. Ett förtydligande: Finns det både 

en punkt och en polygon för den övriga kulturhistoriska lämningen ska den både 

namnaviseras och kartaviseras. Saknas punkt och den bara har en polygon ska 

den enbart namnaviseras. 

 

Det är bra att både nya likväl som redan tryckta kulturnamn aviseras till 

Lantmäteriet, eftersom flera av de tryckta namnen ibland ligger i fel skikt, som 

t.ex. naturnamn, när de egentligen ska ligga i ett kulturnamnsskikt. Sådana namn 

ska aviseras som rekommenderat namn. I kulturnamnsskiktet kommer namnets 

textläge att bli koordinatsatt. 

 

Att tänka på 
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Beskrivningarna ser generellt bra ut men vissa saker kan vara värt att tänka på, 

som uppmärksammats då vi gjort stickprover på objekt. Kom ihåg att: 

Det krävs en antikvarisk kommentar för bevakningsobjekt, med undantag av 

bebyggda bytomter som generellt är bevakningsobjekt. 

  

 Bebyggelselämningar som klassas som fast fornlämning ska alltid ha en referens. 

För antikvarisk kommentar tänk på att: I alla fall där klassningen avviker från den 

normala krävs en förklaring/motivering. Förklaringarna och beskrivningarna ska 

gå att förstå även för allmänheten. 

 

Gör alltid hela beskrivningen på huvudkomponenten. Det gör inget om 

delkomponenterna är beskrivna så länge allt ändå finns samlat på 

huvudkomponenten. 

 

Ge alltid orienteringsuppgifter efter fasta objekt.  

 

Det är inte så att vi tycker att ni gör många fel, men Intrasis registreringsklient är 

inte ett smidigt verktyg. Det blir fel för alla ibland och i presentationen har vi bara 

velat visa på de vanligaste och viktigaste som enkelt går att undvika om man 

kontrollerar sessionen innan registrering. 

 

Frågor 

 

Kan man inte göra så att det blir större text i beskrivningsfältet i Intrasis som 

standard? 

 

- Tyvärr inte som det är nu. Men det går att förstora texten manuellt. 

 

Kan man inte göra så att vissa typer av geometrier visas vid olika 

inzoomningsnivå? 

 

- Det är en utvecklingsfråga. Möjligen kan det bli problem med aviseringen. 

 

Kan man inte automatisera kartbladsbeteckningen, så att den läggs till 

automatiskt? 

- Det är något vi har tänkt ta inför utvecklingen av nästa registreringsverktyg. I 

nuläget finns det shapefiler hos Lantmäteriet med gränserna för de enskilda 

kartbladen. Den vi använder för indelning i SWEREF 99 TM är den med 5 km 
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rutindelning eftersom man där även får orienteringen av kvadranten (NÖ, SV 

etc). 

Ska jag fortfarande ange SWEREF 99 som referenssystem fast jag gjort allt i RT 

90? 

- I och med att du konverterat datan till SWEREF 99 TM för att lägga in den i 

registreringsklienten så ska SWEREF 99 TM vara referenssystem. 

 

 

 

Uppdrag granskning – Rikard Sohlenius 

Tänkte berätta om vad som är på gång. 

Förordningen som reglerar Kulturmiljövårdsanslaget har fått en ny förordning: 

”framtagande av kunskapsunderlag” 

 

Skog & historia 

Det gjordes en kartläggning 2008 för att se hur mycket det skulle kosta att 

kvalitetssäkra materialet från Skog & historia och 60 000 objekt prioriterades. 

Sedan dess har ca 10 000 objekt kvalitetssäkrats. Orsaken är brist på resurser 

och oklar samordning mellan RAÄ och Skogsstyrelsen. Under tiden har vi lobbat 

för att arbetet är viktigt att slutföra. 

Det har nu varit ett toppmöte mellan RAÄ och Skogsstyrelsen och man har 

kommit överens om att arbeta tillsammans med att ta fram en projektplan för 

kvalitessäkring för återstående objekt, som ska gälla från 2012. Förutsättningen 

för att arbetet ska kunna genomföras är att det finns en budget på 8 miljoner kr/år 

i 5 år.  

Nu har vi gjort en uppföljning av hur avsatta medel har använts för att besluta hur 

vi ska jobba vidare. 

Stockholm, Östergötland, Kronoberg, Skåne, Örebro, Dalarna, Västerbotten, 

Södermanland, Jönköping, Gotland, Värmland, Västmanland, Gävleborg har alla 

fått pengar. Ifall det inte har märkts på lokal nivå kan beslutet ha fastnat hos 

Länsstyrelsen. De rödmarkerade länen i powerpointen är län som får pengar för 

sista året i år. 

RAÄ och Skogsstyrelsen har avsatt lika mycket medel på nationell nivå, men på 

lokal nivå kan det vara skillnader mellan hur stor andel som kommer från RAÄ 

och Skogsstyrelsen. 

 

Fornminnesinventering 
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Det finns också möjligheter att söka medel för fornminnesinventering. 

Förvånansvärt få ansökningar har kommit in från länsstyrelserna. 

I första hand prioriteras områden som inte är revideringsinventerade, men det kan 

finnas andra orsaker till återinventering, t.ex. ett högt exploateringstryck. 

 

Frågor 

Villkorar ni pengarna från Kulturmiljövårdsanslaget? 

- Det gör vi. Till exempel kräver vi att materialet ska läggas in i FMIS. Vi kan 

inte bestämma vem som ska göra arbetet, men vi kan ställa krav på 

kompetens. 

Går det att villkora att det måste finnas med en ”adept”, för att lära upp fler 

granskare? Kan ni ställa villkoret att arbetet ska upphandlas? 

- Någon speciell utbildning för att ta fram granskare kommer vi inte ha 

möjlighet att göra. Däremot kommer vi att arbeta vidare med att utveckla 

systemet för att pröva inventerare, det handlar dels om 

utbildning/handledning i fält, dels om fältseminarier där angelägna 

frågeställningar kopplade till inventeringar/fornlämningar diskuteras. Den 

bästa utbildningen för att skaffa erforderlig kompetens om fornlämningar är 

genom fältinventeringar under sakkunnig ledning. Eftersom RAÄ inte har 

egna resurser för fornminnesinventering ankommer det på inventerande 

institutioner/företag att själva se behovet av nyrekrytering. Vi hjälper gärna till 

med råd, support och svarar för prövning av inventerare. 

Under senare år har ett antal län äskat och erhållit medel för 

fornminnesinventering via kulturmiljöanslaget. I dagsläget är det osäkert om 

vi framöver kan specificera anslagets användning, eftersom vi i princip 

fördelar en påse pengar till länsstyrelserna. Länsstyrelsen har sedan att 

fördela medel till olika projekt som dels uppfyller bidragsförordningens krav, 

dels är angelägna för respektive län. 

Det vi har specificerat hittills vad gäller medel till fornminnesinventering (och 

Skog & historia) är att RAÄ:s krav på platsledarkompetens 

(granskarkompetens) och leveranskvalitet till FMIS uppfylls. Det kommer vi 

fortsättningsvis också att ha som ett krav, men några andra krav kan eller vill 

vi inte ställa. 

Det är ett problem att man aldrig vet hur Kulturmiljövårdsbidraget kommer att se 

ut framöver. 

- Det är klart att det kan ske förändringar med kort varsel, men eftersom de har 

gjort sig mödan att lägga in något nytt i förordningen tror vi att den här 

bestämmelsen kommer att vara kvar ett tag. 
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Hur mycket ska man granska för pengarna? 

- Det beror på var du är i landet och hur det ser ut. Men i granskningen av 

Skog & historia räknar vi med att det går ca 1000 kr / lämning. Det är delvis 

på grund av att vi vill kunna göra bättre uppskattningar som vi nu gör 

uppföljningen 

 

Lämningstypslistan  – Anna-Lena Olsson, Antonia Baumert 

Malin, Anna-Lena och Antonia har ingått i gruppen som har arbetat med 

förändringen av lämningstypslistan, med stöd av en intern och en extern 

referensgrupp. Det har framgått att det är ett arbete som måste få ta sin tid. 

 

Varför blir den aldrig klar? 

Framför allt för att alla tycker olika. Det finns inget rätt eller fel, och ingen är 

expert på allt. 

Arbetet ses av många som att sätta in fyrkantiga klossar i runda hål. Det är helt 

riktigt. Vi är tvungna att kategorisera för att göra FMIS sökbart, men också för att 

underlätta i fält och vid registrering. 

FMIS är ett signalsystem och nivån på kategoriseringen kan inte vara för 

detaljerad. Det går inte alltid att vara helt konsekvent. 

I och med Fornsök så har informationen i FMIS blivit mycket mera publik. 

Informationen har samlats in under en lång period av många människor och är 

därför inte enhetlig. Har vi en för detaljerad nivå på kategoriseringen ger vi fel 

signaler, det verkar som om man kan hämta ut information ur FMIS som man inte 

kan hämta. 

Det finns också tekniska aspekter på varför listan ser ut som den gör. När vi gör 

ändringar i listan måste vi också göra ändringar i databasen. 

Exemplet Kemisk industri utan egenskapsvärden – skulle vi göra den 

förändringen som föreslås på powerpointen skulle vi antingen behöva gå igenom 

alla Kemisk industri utan egenskapsvärden manuellt, vilket vi inte har resurser till, 

eller låta de gamla klassificeringarna ligga kvar manuellt, vilket ställer till problem 

med sökbarheten i databasen. Sådana problem finns redan nu, t.ex. med boplats 

och grav- och boplatsområde. 

Det blir också problem med sammansatta lämningar eftersom ett och samma 

begrepp inte samtidigt både kan vara en lämningstyp och ett egenskapsvärde. 

Det finns alltså ibland tekniska förklaringar till varför att resonemangen verkar 

underliga. 

En anledning till att vi inte har gjort någon förändring än är att det krävs IT-stöd, 

och just nu har vi inget IT-stöd utom i akuta fall. 
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Vad händer nu? 

Vi får tillbaka våra IT-resurser efter maj månad. 

Förhoppningsvis finns en reviderad lämningstypslista klar under hösten 2011. 

Alla synpunkter som har kommit in har beaktats, men det handlar i hög grad om 

kompromisser. Vi har försökt följa det som majoriteten har tyckt, men också 

strävat efter att förenkla vid registrering och fältarbete samt att förtydliga för 

användarna av Fornsök. 

Huvudsakligen är det arbete som är kvar att göra IT-jobb. Beroende på hur 

arbetet med den digitala produktionskedjan kommer igång så kan det också 

komma att inverka på arbetet. 

Den här gången valde vi att inte titta på sammansatta lämningar, utan vi låter 

denna förändring landa först innan vi tar itu med arbetet med de sammansatta 

lämningarna. Möjligen gör utvecklandet av ett nytt registreringsverktyg att vissa 

saker bör göras annorlunda än som det ser ut nu. 

Vi kommer att göra regelbundna översyner av listan. Det kommer inte att ske 

årligen, eftersom arbetet är för tidskrävande för det, men meddela oss era 

synpunkter så gör vi en översyn när det verkar finnas ett behov. 

 

Exempel på förändringar 

Fossil åkermark är en hybrid och kan både vara en enkel och en sammansatt 

lämning. Vi har tänkt oss att lämningen fortsättningsvis ska kallas Åker, för att 

även senare tiders åkerytor ska kunna täckas in av begreppet. Den sammansatta 

lämningen kommer att kallas område med åkerbrukslämningar. 

Röjningsröse kommer att vara en enkel lämning, men det är möjligt att det 

kommer att behövas ett sammansatt begrepp som inte är direkt knutet till 

åkerbruk. 

I hög grad handlar det om kompromisser, och om att ta ett beslut för att kunna 

komma vidare. 

 

Använd gärna lämningstypslistan som handbok. Man behöver inte ha allt i 

huvudet. 

 

Frågor 

Hur mycket nytt blir det? 

- Inte särskilt mycket. Några nya lämningstyper, men mest nya 

egenskapsvärden. Det finns ett problem i registreringsklienten när ibland fält 

för egenskapsvärden kan lämnas tomt, medan de ibland måste vara ifyllda. I 
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framtiden ska egenskapsvärdena alltid kunna lämnas tomma ifall man inte 

vet. Övrig ska användas när man har informationen, men att inget av 

egenskapsvärdena passar. Förtydliganden av övrigt ska lämnas i 

beskrivningarna. 

Kan vi inte ändra på symbolerna i Fornsök så att det finns en symbol för fast 

fornlämning och en för övrig kulturhistorisk lämning? 

- Från början var anledningen till att man valde en symbol helt enkelt för att 

man inte hann klart. Vi har funderat på att ändra, men har fått kommentarer 

från länsstyrelsen att de tycker att det är positivt att symbolen är densamma, 

eftersom det gör att man alltid ser efter vad som ligger på platsen och inte 

väljer bort att agera för att det inte finns en fast fornlämning där. Det har gjort 

att vi inte har valt att ta bort dem med en gång. Vi får göra en ny förfrågan 

och höra med olika användargrupper hur man använder informationen. Ett R 

gör trots allt att folk blir mer uppmärksamma. 

Vi kommer inte att ändra symbolen i Fornsök nu, däremot är det möjligt att 

det kommer att användas fler symboler i wms-erna som tas fram i samband 

med Geodatasamverkan. 

Det blir svårigheter med R-en hos Skogsstyrelsen eftersom ärenden skickas till 

Länsstyrelsen som inte hör dit, utan bara blir returnerade. 

- Det kan vara bra att ärendet hamnar hos Länsstyrelsen i alla fall, det är i 

grunden de som tar beslutet ifall det är en fornlämning eller ej. 

Kan inte fler objekt få flera egenskapsvärden? Exempelvis lägenhetsbebyggelse, 

som kan ha haft flera olika funktioner som finns som egenskapsvärde. 

- Det finns flera alternativ att göra här. Antingen ange det äldsta och sedan 

nämna den andra funktionen i beskrivningen. I andra fall har det varit den nu 

synliga användningen som ges som egenskapsvärde, medan andra bruk 

anges i beskrivningen. Det finns också möjligheten att sätta ut 2 RAÄ-

nummer på samma punkt, där den ena är en uppgift om ett tidigare bruk. 

Kan man ändra visningsläget i Fornsök, så att man inte blir utzoomad när man 

väljer att logga in sig? 

- Vi har lagt till det på åtgärdslistan. 

Varför försvann zoom-nivån 1:250 000? 

- Vi tog bort den nivån för att istället få tillgång till fler nivåer i mera inzoomat 

läge. 

Hur lång tid tar det innan man blir utloggad? Det verkar gå väldigt fort. 

- Sessionstiden är 35 minuter. Man kan höja tiden, men det är olämpligt 

eftersom FMIS använder mycket minne och höjer man denna så behövs 

följaktligen ännu mer minne. FMIS IT-stöd vill inte höja sessionstiden 
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eftersom vi då troligen kommer att behöva installera mer minne i den fysiska 

maskinen. 

Det är irriterande att man alltid hamnar högst upp i söklistan varje gång man har 

tittat på ett enskilt objekt, istället för där man var. 

- Vi har lagt till det på åtgärdslistan. 

 

Framtiden  – Malin Blomqvist 

Vi vill presentera vad vi tror att vi kommer att jobba med de närmaste åren. 

 

Bilder 

Vi vill gärna att ni lägger in bilder, det är bra information för användarna, speciellt 

de som inte är professionella användare. Det kan också komma till god nytta i 

kulturmiljövården eftersom det går att se skador och förändringar. 

FMIS är dock ingen bilddatabas och inte tänkt som en sådan. Se den därför inte 

som ett arkiv för originalbilder. Var också restriktiva med hur många bilder ni 

lägger in. 

RAÄ har tre databaser med bilder nu. Vi planerar att skapa en mediaserver, men 

till dess var mera restriktiva. 

När ni lägger in bilder, tänk igenom hur ni vill att de ska kunna spridas. RAÄs 

policy är att bilderna som finns i vårt material ska vara fria att användas, men i 

vilket fall som helst kommer det att krävas någon form av licensiering. Vi kommer 

därför att kontakta alla organisationer som lägger in eller har lagt in bilder för att 

ta reda på vilken upphovsrätt de vill ha för sina bilder i form av cc-licensiering. 

Utgångspunkten är att en bild utan information om upphovsrätt inte får användas 

på något sätt. För att göra det möjligt att sprida bilden kan man därför välja att 

licensiera den. Cc-licensiering är en internationell standard. 

Skolverket har en kort presentation av vad cc-licensiering innebär: 

http://skolnet.skolverket.se/igfiler/html/cc/bild1.html 

Tänk på att vara restriktiva med bilderna, använd främst pedagogiska bilder. Det 

finns som vi tidigare sagt också tekniska restriktioner.  

Idag finns det ingen möjlighet att lägga till licenser, men det kommer inom kort. 

Lägg därför inte in bilder där ni inte har koll på upphovsrätten. 

Grundtanken är att det som läggs in ska vara så fritt som möjligt. 

 

Frågor 

Finns det alltid en fotograf angiven i FMIS? 

- Det finns ett fält för det i bildinformationen. Om inte annat finns det alltid en 

organisation angiven, det är ett tvingande fält i registreringen. För bilder som 
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är tagna i ett projekt baserat på ett KML-beslut frånsäger sig fotografen 

upphovsrätten, även om han/hon alltid har rätt till erkännande. 

Gäller detta alla bilder från fält eller från rapporterna? 

- Det gäller inte arbetsmaterial, men all information som lämnas till ett offentligt 

arkiv, och FMIS bör räknas som ett sådant. 

Andra, även icke-professionella, har bra bilder. 

- Det finns alternativ även för icke-professionella. RAÄ har startat Platsr där 

man kan lägga till information om olika platser och skriva en egen berättelse 

om dem. Diskussioner pågår om att visa informationen tillsammans, men det 

är inte klart hur än: http://www.platsr.se/platsr/ 

Kommer det bara att gå att licensiera med en av de sex licenserna eller med 

flera? 

- Vi vet inte än. Vi kommer nog att välja ett par olika för att förenkla processen. 

Utgångspunkten för att lägga in bilder i FMIS är ju framför allt för att användarna 

ska få en bild av fornlämningen, inte att den publicerade bilden ska användas till 

annat. Det är därför vi vill ha en licensiering, för att vi ska kunna vara tydliga med 

vad vi vill med bilden. Vi tror att fri användning är bra för de flesta bilder, men 

diskussionen pågår. Eftersom bilderna i FMIS är lågupplösta måste man i vilket 

fall som helst ta kontakt med organisationen om man vill ha en högupplöst bild för 

publicering. 

 

Digital produktionskedja, webbregistrering 

Det här är ett arbete som skulle ha påbörjats för 3 år sedan, men som ni vet kom 

det en flytt emellan. 

I år kommer det att påbörjas en förstudie för ett nytt verktyg för registrering. 

Tanken är att det ska kunna ske helt över webben så att man inte behöver 

installlera några extra program. 2002 fanns inte tekniken för att hantera geometrier 

på det viset. Bebyggelseregistret har t.ex. redan en webbregistrering, men för 

deras del var det enklare eftersom de enbart arbetar med punkter. 

Tanken är att det ska bli en helt digital produktionskedja. 

Tidsplanen är att förstudien görs under 2011 och 2012, med utvecklingsstart 2012. 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna implementera den under 2013. 

 

Tycker ni att ett registrerarforum skulle vara en bra idé? 

Tänk på när ni skickar supportfrågor att ni skickar dem till Fornsöks e-post. 

Skickar ni dem istället till en enskild handläggare kan den personen vara borta 

eller inte kunna svara av någon anledning och då kan svaret dröja längre. 
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Frågor? 

När man har arbetat i en session ett tag och kommer på att man behöver hämta in 

ett nytt nummer händer det ofta att man blir utslängd. Varför? Dessutom tappar 

objekten ofta relationer till händelser och kvalitetsmärkning. 

- Den första frågan berör ett problem som vi inte har stött på hitintills. När 

dylika fel uppstår är det mycket viktigt att ni som registrerar tar direkt kontakt 

med oss genom Fornsök-supporten, så att problemet kan verifieras på en 

gång. 

Det finns dock ett antal fall som jag vet kan göra så att man blir ”utslängd” av 

Intrasis och jag tänkte lista de vanligaste nedan. Som jag har förstått utgör 

dessa fel buggar i programmet. Då vi inom kort kommer börja arbeta för en 

ny webb-baserad registreringsklient, så kommer dessa fel inte att åtgärdas. 

 

• Om man försöker skapa händelsen Skadeinventering så kommer det 
direkt upp ett error-meddelande, och när man klickar bort det stängs hela 
Intrasis ned. 

• Om man i tabellfönstret under fliken Relation manuellt skapar en ny 
referens, händelse eller ingående objekt direkt under FMI-enheten, men 
sedan ångrar och avbryter aktiviteten så kan Intrasis stängas ner. 

• Om söksträngen ned till var bakgrundsdatan ligger (ofta på grund av att 
den ligger långt ned i mappstrukturen) är lång och ifall man försöker 
ladda upp flera filer (exempelvis de tre olika filerna från ett FMIS-
datauttag) till Intrasis kan man få ett felmeddelande och sedan bli 
”utslängd”. 

 

Dessa är de vanligaste sätten att bli ”utslängd” från Intrasis. Det förekommer 

även andra fall som gör att Intrasis ofrivilligt stängs ner. När det händer så 

rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss på FMIS direkt. 

 

Den andra frågan, angående varför FMI-enheterna tappar sina kopplingar till 

kvalitetsmärkning och händelser när man hämtar in ytterligare FMI-poster i en 

befintliga påbörjad session, beror på att kvalitetsmärkningarna och 

händelserna har kopplingar till både de ursprungliga posterna i sessionen och 

de nyinhämtade posterna. Vad som händer är att programmet känner att den 

specifika händelsen redan finns i sessionen, men med ett äldre datum och 

därför skriver över den i samband med inläsningen. Den nya versionen av 

händelsen är därmed endast kopplad till den nya FMI-enheten (då de lästes 

in samtidigt) och den i sessionen första inlästa FMI-enheten förlorar sina 

kopplingar till dessa poster. 

 

Problemet förekommer oftast när man läser in äldre RAÄ-objekt som tidigare 

hade flera undernummer. Dessa är som regel alltid kopplade till samma 
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inventeringshändelser m.m. Det kan även förekomma på nyare nummer där 

man vid tidigare handläggning blivit kopplade till samma händelse eller 

referens. 

 

Tips för att undvika detta problem är att innan man hämtar ut RAÄ-objekten 

tänker efter vilka som kommer att beröras, så att man inte senare behöver 

komplettera med ytterligare nummer. Om man ändå inser att man måste 

ladda hem fler nummer och misstänker att de kan dela på samma händelser 

m.m., så är mitt tips att man gör färdigt de nummer som finns i sessionen och 

checkar in den. Därefter skapar man en ny session med alla de berörda RAÄ-

numren. 

 
Kan ni inte införa ett sätt att välja ett län, så att man slipper få in dubbla 

fornlämningar från socknar med samma namn. 

- Vi har satt upp det på åtgärdslistan. 

När man gör en registrering av ett gammalt nummer får man ofta meddelandet att 

3 objekt lyckats och 12 misslyckats, fast allt ser bra ut i Fornsök. Varför? 

- Det är ett missvisande meddelande. Det som händer är egentligen att 

registreringsklienten uppdaterar förändringar. Ifall den inte hittar några 

förändringar i ett objekt rapporterar den det som ett misslyckande, fast 

registreringen egentligen lyckats. 

Varför har ni bytt namn på socknarna? 

- Vi följer ATA:s sockenlista. RAÄ-nummer från gamla socknar ligger kvar för 

att de ska kunna gå att återfinna. I hjälptexterna på FMIS hemsida finns 

sockenlistan tillsammans med manualerna. 

När man har flera registreringssessioner igång samtidigt och växlar från det ena 

fönstret till den andra följer kartan inte med 

- Intrasis är inte tänkt som ett GIS-program och har inte särskilt avancerade 

funktioner inom vissa områden. Vi kommer inte att göra några ändringar i 

Intrasis om det inte är absolut nödvändigt eftersom programmet kommer att 

bytas ut inom några år. 

 

Vi vill tacka alla för att ni tog er tid att komma hit och för återkopplingen på våra 

förslag. Vi ska försöka ordna med seminarier oftare i framtiden. 


