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1 Om registreringsklienten för FMIS 
Registreringsklienten för Fornminnesinformationssystemet omfattar tre (samverkande) 
program och en databashanterare. 
 

Handdator

Klient

Intrasis
(registreringsklient)

API-anrop (COM)

API-anrop (COM)

Kulturmiljö-
server

HTTP

Server

Intrasis
(registreringsklient)

SQLServer
FAT/NTFS Nätverk

Klient-
kommunikation

API-anrop (COM)

 
 
De tre programmen är Intrasis 2.1 (baserat på Intrasis för dokumentation av arkeologiska 
undersökningar), Klientkommunikation och KMS Konverteringsverktyg. Databashanteraren 
är MSDE (Microsoft SQL-server Desktop Engine) eller SQL Server. 
 
Den version av Intrasis som används i FMIS Registreringsklient går ej att använda för 
dokumentation av arkeologiska undersökningar. Man kan inte heller ha FMIS 
Registreringsklient och Intrasis för arkeologiska undersökningar installerade på en och samma 
dator. 

1.1 Systemkrav 
Processor: Server PC Pentium 400Mhz 
Internminne: 128Mb 
Hårddiskutrymme: ca. 180 Mb 
Operativsystem: Windows NT/ 2000/ XP  
OBS! FMIS Registreringsklient har inte testats på Microsoft Vista och bör således inte 
installeras på det operativsystemet utan samråd med FMIS förvaltning. 
 
Observera att detta är minimikrav. För att uppnå goda prestanda på XP rekommenderas minst 
512Mb internminne och en snabbare processor. 

2 Installationsinstruktioner 
Det rekommenderas att FMIS Registreringsklient installeras av, eller under översyn av, er 
organisations IT-funktion. Vid installation måste man vara inloggad på aktuell dator med 
administratörsrättigheter. 
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Registreringsklienten kan installeras i två varianter: en version där Intrasis 2.1,  
Klientkommunikation, KMS Konverteringsverktyg och en lokal databashanterare (MSDE) 
installeras och en där endast Intrasis 2.1, Klientkommunikation och KMS 
Konverteringsverktyg installeras (dvs. ingen databashanterare).  
 
Om man installerar den andra varianten är det nödvändigt att ha antingen en MSDE eller 
SQL-server installation tillgänglig via ett lokalt Windowsnätverk dvs. att en dator i nätverket 
agerar Intrasisserver. Notera att en installation utan lokalt installerad MSDE/SQL-server inte 
kan skapa nya registreringssessioner eller kan användas utanför ett Windows-nätverk.  
 
OBS! En MSDE-databas kan maximalt ha fem samtidiga användare. 
 
Installationen av MSDE kräver att Internet Explorer 5.0 eller nyare finns installerad på din 
dator. Internet Explorer 5.0+ är för övrigt också nödvändigt för att kunna använda FMIS 
sökapplikation. 

2.1 Registreringsklient med lokal databashanterare (MSDE) 
Installationen av registreringsklienten har fyra steg: installation av Intrasis 2.1, installation av 
MSDE, installation av Kommunikationsklient och KMS Konverteringsverktyg, och aktivering 
av registreringsklienten med Keycode (en licenskontroll). 
 
1. På den disk där du avser att spara dina registreringssessioner, skapa en mapp som du 

döper till ”IntrasisData” och en mapp ”IntrasisVyer”. 
2. Kopiera installationsfilerna till din hårddisk. Under installationen får sökvägen till 

installationsfilerna inte vara för lång så spara dem direkt under C: eller D:. Öppna mappen 
Intrasis 2.1 och dubbelklicka på filen setup.exe. Detta aktiverar installationsprogrammet 
för Intrasis 2.1. 

3. Tryck Next för att fortsätta installationen. 
4. Läs licensavtalet. Om du accepterar villkoren, tryck Next. 
5. Skriv ditt namn och företag/ organisationstillhörighet. Tryck Next. 
6. Installationsprogrammet föreslår C:\Program\RAA\Intrasis som mappen att installera 

Intrasis 2.1 i (genom att trycka på Browse kan du ändra till en annan mapp). Tryck Next. 
7. Installationsprogrammet frågar vilken installationsversion som skall installeras. Markera 
”Dedicated data entry client (MSDE)”. Tryck Next. 

8. Installationsprogrammet föreslår att programfoldern ”Intrasis” skapas. Acceptera detta 
genom att trycka Next. 

9. Installationsprogrammet frågar efter var lokala registreringssessioner skall sparas. Ange 
den mapp ”IntrasisData” du skapade i steg 1. 

10. Installationsprogrammet frågar efter var lokala Intrasisvyer skall sparas. Ange den mapp 
”IntrasisVyer” du skapade i steg 1. 

11. Intrasis frågar nu efter inställningar för FMIS. Hoppa helt över det första fältet FMIS URL 
(denna ställs in automatiskt när du installerar Klientkommunikation). Fyll i de andra två 
fälten där SQL-user = sa och Password = secret. Använd små bokstäver! Tryck Next. 
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12. Installation av Intrasis 2.1 sker nu enligt de inställningar du gjort i de föregående stegen. 
13. Efter att installationen av Intrasis 2.1 avslutats påbörjas automatiskt installationen av 

MSDE. Tryck OK. 
 

 
 

14. I detta steg tryck Finish för att bekräfta att du vill installera MSDE. Installation av MSDE 
påbörjas. OBS! Du får inget explicit meddelande att installationen av MSDE är färdig, 
men du märker det genom att musmarkören ändras från timglas till pil. 

15. När MSDE installationen är avslutad: öppna mappen 
NyaKlientkommunikationsinstallationen. Dubbelklicka därefter på setup-20060320.exe. 
Detta påbörjar installationen av Klientkommunikation. 

16. Följ guidens instruktioner. Tryck Nästa vid de första två stegen. Därefter ska du välja 
huruvida du ska arbeta mot övningsdatabasen eller produktionsdatabasen (den ”skarpa” 
databasen). 
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Därefter ska du fylla i FMI-serverns URL 
(http://www.fmis.raa.se/axis/services/KMSTransport). Tryck sedan Nästa. 
 

 
 
 



 

8 

 

 
 
Om du arbetar via en proxyserver (en proxy kan enkelt beskrivas som ett gränssnitt mellan 
internet och det lokala nätverket) måste du i nästa steg ange proxyservens IP-adress, 
portens nummer och eventuellt användarnamn och lösenord. Ta kontakt med din IT-
organisation så kan de hjälpa dig med detta. Om ni inte använder proxy lämnar du dessa 
fält blanka, trycker Nästa och går vidare i installationen. 

17. Vid följande två steg accepterar du de förslag guiden ger och trycker Nästa. Därefter ska 
installationen slutföras genom att du trycker Installera. Precis som guiden anger kommer 
ett antal DOS-fönster visas och sedan stängas. Låt bara datorn arbeta. Till sist trycker du 
Slutför. 

18. Flytta filerna template.dts och template.sql manuellt till 
C:\Program\RAA\Intrasis\Database template\LatestFMI. Filerna finns i mappen 
Intrasis2.1. Starta därefter Registreringsklienten genom Start  Program  Intrasis.  

19. Intrasis kommer nu att fråga efter din Keycode. Denna får du genom att kontakta FMIS-
support (Telefon: 08-51918571, E-post: fmissupport@raa.se) till vilka du anger din Site 
code (som du ser i samma fönster som frågar efter Keycoden). 

20. Knappa in din Keycode. Därefter startar registreringsklienten. 

2.2 Registreringsklient utan MSDE 
För att göra en installation av registreringsklienten utan MSDE följer du samma steg som i 
föregående stycke utom stegen 14-19. 
 
OBS1! Vid denna typ av installation är det absolut nödvändigt att MSDE eller SQL-server 
finns tillgängligt via ett nätverk.  
 
OBS2! Med denna typ av installation går det ej att skapa nya registreringssessioner eller 
använda FMIS registreringsklient utanför ett Windowsnätverk. 

mailto:fmissupport@raa.se)
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2.3 Avinstallation 
För att avinstallera registreringsklienten använd funktionen Lägg till eller ta bort program i 
Kontrollpanelen. Observera att du måste avinstallera de ingående applikationerna var för sig 
– i kontrollpanelen kallas de Intrasis, Klientkommunikation, Microsoft SQL Server Desktop 
Engine och Registreringsklient. 
 
Vid avinstallation av MSDE lämnas mappen C:\Program\Microsoft SQL Server kvar. Tag 
bort denna manuellt då den annars kommer att omöjliggöra ominstallation av MSDE. 

3 Registreringsklientens hjälpfunktioner 
I samband med installationen av registreringsklienten installeras också en interaktiv Hjälp. 
Hjälpen innehåller information om installation och handhavande av registreringsklienten. 
 
Informationen i hjälpen kan nås på två sätt: 
1. Genom Windows startmeny. Start  Program  Intrasis  Intrasis Hjälp 
2. I Intrasis genom att trycka på F1-tangenten i Intrasis eller trycka på knappen Hjälp i en 

dialog eller guide. Du kan också aktivera hjälpen från menyn Hjälp i Intrasis. 

4 Registreringsklientens användargränssnitt 
Här följer en kort genomgång av de viktigaste elementen i Intrasis användargränssnitt. För en 
mer grundlig genomgång av användargränssnittet rekommenderas hjälpsystemet (se kapitel 3 
Registreringsklientens hjälpfunktioner). 
 
Intrasis arbetsyta kan i enkelhet beskrivas som bestående av fyra delar: Menyraden (1), 
Objektträdet/ Kartträdet (2), Kartfönstret/ Objektvyn (3) och Urvalsvyn (4). 
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4.1 Menyraden 
Med hjälp av den övre menyraden styrs, liksom andra Windows-program, Intrasis. Följande 
menyer finns: 
1. FMIS-Registrering – från denna menyn kan man öppna, stänga, skapa nya och radera 

registreringssessioner. Det är också härifrån man kan importera fältdata och starta guider 
för att skapa, hämta och registrera FMI-enheter, både enkla och sammansatta. 

2. Visa – från denna menyn kan man välja vilka delar av Intrasis användargränssnitt som 
skall vara synliga. 

3. Mätning – från denna meny initieras import av data från totalstationer, GPS:er och andra 
mätinstrument. Menyn är inte aktuell vid FMIS användning. 

4. Objektvy – från denna meny kan man ta in bakgrundskartor i sessionen, skapa bildobjekt, 
starta guider för avancerad GeoObjektsredigering och starta sökningar efter objekt i 
registreringssessionen. 

5. Verktyg – från denna meny kan man tända och släcka filter samt göra inställningar för 
mätverktyg (t.ex. totalstationer). Menyn är inte aktuell vid FMIS användning. 

6. Fönster – från denna meny kan man styra hur Intrasis-fönsterna skall ligga på skärmen. 
7. Hjälp – från denna meny kan man initiera Intrasis hjälpfunktioner samt, vid behov, 

registrera sin Intrasislicens. 
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4.2 Objekträdet och Kartträdet 
Objektträdet är den del av Intrasis där en registreringssessions objekt och relationer kan 
överblickas och utforskas i en hierarkisk uppbyggt trädstruktur. Här kan du enkelt navigera 
till rätt data, markera ett objekt och genomföra en redigering.  
 
Objektträdet kan jämföras med filutforskaren i Windows där data redovisas i katalog- och 
filstrukturer. I Intrasis ser du istället informationskategorier, klasser, klassifikationer, objekt 
och relationer i trädet. Objektträdets normalläge är att gruppera FMI-enheter efter deras 
lämningstyp, men man kan ändra detta så att gruppering baseras på något annat attribut (t.ex. 
RAÄ-nummer) genom att markera FMI-enhet, högerklicka och välja Gruppera… i 
snabbmenyn. 

4.2.1 Kartträdet 
Kartträdet är en trädvy där man kan påverka vad som kan markeras i Kartfönstret. Här 
redovisas även kartfönstrets symboler och färger för GeoObjekt och bakgrundskartor och du 
kan styra vad som ritas ut i kartan.  För beskrivning av hur du manipulerar kartskikten se 
kapitel 6.2 Ta in bakgrundskartor. 

4.2.2 Objektvyn/ Kartfönstret 
Objektvyn har tre flikar: Kartfliken, Tabellfliken och Bildfliken. 
 
4.2.2.1 Kartfliken 
Kartfliken innehåller kartfönstret med dess verktygsfält. Där presenteras sessionens 
geografiska objekt (GeoObjekt) och bakgrundskartor. 
 
Genom att placera musmarkören över ikonerna i verktygsfältet kommer ett litet fönster fram 
som visar vilket verktyg ikonen aktiverar. 
 
Bredvid verktygsikonerna visas vilket skalläge kartan befinner sig i. Du kan direkt ändra 
skalan genom att markera siffrorna och skriva in önskat värde.  
 
Längst ner i kartfönstret visas också kartans koordinater. 
 
4.2.2.2 Tabellfliken. 
Tabellfliken innehåller tre olika vyer som aktiveras beroende på vad som är markerat i 
Trädvyn. 
 
Tabellvyn visas om en informationskategori, klass-, klassifikations- eller grupperingsmapp 
aktiveras. I tabellvyn visas objekten som rader i en icke-redigeringsbar objektlista. Detta är 
tabellvyns normalläge. Attributen till ett markerat objekt i tabellvyn visas i redigeringsraden. 
 
Redigeringstabellen visas om en klass-, klassifikations- eller grupperingsmapp aktiveras och 
snabbkommandot Redigeringstabell väljs. I redigeringstabellen visas objekten som rader och 
objektens attribut som kolumner i en normal tabellstruktur. I Redigeringstabellen kan du 
ändra värden för objektets attribut. 
 
Formulärvyn visas om ett objekt markeras i trädvyn. I formulärvyn visas objektets attribut, 
GeoObjekt som är kopplade till attributet, objektets relationer till andra objekt samt objektets 
eventuella fritextbeskrivning. Formulärvyn har samma funktioner som dialogen Egenskaper.  
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4.2.2.3 Bildfliken 
Genom att klicka på bildfliken kan du se alla bilder som har importerats till 
registreringssessionen. Genom att dubbelklicka på en bild öppnas dess Egenskapsdialog. 

4.2.3 Urvalsvyn (Urvalsträdet och Urvalstabellen) 
Urvalsvyn är den del av Intrasis arbetsyta där ett urval av en registreringssessions objekt och 
relationer kan överblickas och utforskas. Urvalet görs med kommandot Till urvalsvy från 
Objektträdet, Kartfönstret, Tabellvyn eller dialogen Sök/Filtrera och innebär att markerat 
eller markerade objekt placeras i vyns urvalsträd. 
 
Urvalsvyn gör det möjligt att arbeta med flera objekt samtidigt. De guider som arbetar med 
flera Objekt eller GeoObjekt startas genom att flera objekt markeras i urvalsträdet. Du kan 
också relatera flera objekt till ett objekt genom att placera objekten i urvalsvyn, markera det 
objekt som objekten ska relateras till och sedan köra kommandot Skapa relation. 
 
Urvalsvyn är uppbyggd av två delar: 
1. Urvalsträdet - visar ett urval av objekt och GeoObjekt i en trädstruktur. Här kan objekt 

eller GeoObjekt markeras för att redigeras, relateras etc. 
2. Urvalstabellen - visar objekt och dess attribut i en tabell eller ett formulär beroende på 

vilken mapp som är markerad i urvalsträdet. 

5 Objekt och relationer i Intrasis 
Ett objekt i en registreringssession är en post i den lokala databasen som har en egen identitet 
(synlig eller osynlig) och till vilken det är knutet olika uppgifter, attributvärden. Mellan 
objekt kan det finnas relationer. Alla objekt tillhör en Klass (se nedan) men kan utöver det 
också tillhöra en subklass (också kallad klassifikation). Alla objekt av en viss klass delar 
samma attribut även om attributvärdena kan skilja sig mellan enskilda objekt. Vidare finns 
det attribut som är unika på subklassnivå. 

5.1 Klassen FMI-enhet 
En FMI-enhet (FornMinnesInformations-enhet) är ett objekt med unik identitet och som 
innehåller information om en eller flera kulturlämningar. Det är den ”minsta” enhet som kan 
ha en klassifikation (dvs. tillhöra en lämningstyp) och, allra viktigast, ha en antikvarisk 
bedömning. På sätt och vis är FMI-enheten i FMI-systemet vad atomen är för grundämnena i 
periodiska systemet. 
 
Till FMI-enheten knyts attribut tagna från fasta listor som Lämningstyp, Antikvarisk 
bedömning och Skadestatus, men också fritextbeskrivningar som Beskrivning, Orientering 
och Terräng. 
 
Dessutom kan man, via relationer, knyta andra objekt till en FMI-enhet: GeoObjekt för 
position, utsträckning och utbredning, Händelser för t.ex. myndighetsbeslut eller 
inventeringar, Referenser för litteraturhänvisningar eller länkar till andra databaser, Bilder för 
foton eller skisser av kulturlämningar, samt Kvalitetsmärkning för uppgifter om FMI-enhetens 
tillkomst och registrering.  
 
FMI-enheten kan subklassas i flera lämningstyper. Varje lämningstyp kan också ha attribut 
unika för sin subklass. 
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En FMI-enhet måste ha relation åtminstone till en kvalitetsmärkning och till en händelse. 
Objekt av andra klasser än FMI-enhet måste ha en relation till en eller flera FMI-enheter. 

5.2 Relationer 
Med hjälp av relationer knyter man uppgifter om ett objekt till ett annat t.ex. en stensättning 
till ett gravfält. Relationer har en s.k. kardinalitet som visar hur relationen är funtad. Ett 
exempel är att en Referens (t.ex. en historisk kartakt) kan relateras till flera FMI-enheter. 
Denna FMI-enhet kan i sin tur ha relationer till andra kartakter (Referenser). Kardinaliteten 
mellan Referens och FMI-enhet är således många till många (betecknas också *..*). 
 
Ett annan sorts kardinalitet är den mellan en FMI-komponent (t.ex. en stensättning) och en 
Sammansatt FMI-enhet (t.ex. ett Gravfält). FMI-komponenten kan bara ingå i en Sammansatt 
FMI-enhet, men den Sammansatta FMI-enheten kan bestå av många FMI-komponenter. 
Kardinaliteteten mellan Sammansatt FMI-enhet och FMI-komponent är således en till många 
(betecknas också 1..*). 
 
En tredje kardinalitet är när ett objekt kan ha en relation endast till ett annat objekt. En sådan 
typ av relation kallas en till en (betecknas också 1..1).  Denna typ av relation förekommer ej i 
registreringsklienten för FMI-systemet. 
 
Om ett objekt kan ha en relation men inte måste används beteckningarna noll till ett (0..1)  
och noll till många (0..*). 

5.3 Klassen GeoObjekt 
Ett GeoObjekt är en geometrisk/ geografisk representation av en FMI-enhet. Flera GeoObjekt 
kan relateras till en och samma FMI-enhet, men flera FMI-enheter kan inte relateras till ett 
GeoObjekt. Ett GeoObjekt måste ha en relation till minst en FMI-enhet (gäller ej inre 
begränsning). 
 
GeoObjekt har fyra subklasser: punkt, linje, inre begränsning (som används för att klippa hål i 
ytor) och begränsning (=yta). 

5.4 Klassen Kvalitetsmärkning 
Kvalitetsmärkning innehåller information om hur en FMI-enhet har dokumenterats, 
digitaliserats och registrerats – frågor som när? hur? och av vem? får här sitt svar. 
 
Ett Kvalitetsmärkning måste ha en relation till minst en FMI-enhet men kan relateras till flera. 

5.5 Klassen Händelser 
Händelser innehåller information om beslut och övriga händelser (t.ex. beslut om inventering) 
som på något sätt påverkar/ påverkat en FMI-enhet. Händelser måste ha en relation till minst 
en FMI-enhet men kan relateras till flera. 
 
Händelser tillhör någon av subklasserna: Anmälan, Annat beslut, Arkeologisk undersökning, 
Besiktning, Beslut enligt KML, Inventering, Skadeinventering, Slutredovisning.  
 
En speciellt viktig händelse är den ”Ursprungshändelse” som gav upphov till att en 
kulturlämning för första gången dokumenterades (och då i förlängning att FMI-enheten 
skapades). Detta är ofta ett resultat av en inventering av något slag men kan också vara ett 
resultat av en arkeologisk undersökning eller anmälan. 
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5.6 Klassen Referens 
Referensobjekt innehåller information om publikationer, kartor, webbadresser samt andra 
register där mer information om en kulturlämning kan finnas. Referenser måste ha en relation 
till minst en FMI-enhet men kan relateras till flera. 
 
Referens har subklasserna: Artefaktsamling, Extern identitet, Hänvisning till Foto (skall inte 
användas vid nyregistrering, avser hänvisning till foton som avbildar lämningen men som inte 
är lagrade i FMIS), Kartmaterial, Privat samling, Skriftlig källa, Webbadress. 

5.7 Klassen Bild 
Ett bildobjekt är en digital bild (foto, ritning, skiss) som avbildar den kulturlämning en FMI-
enhet representerar. Bildobjekt måste ha en relation till minst en FMI-enhet men kan relateras 
till flera (ett fotografi kan ju avbilda flera fornlämningar). 
 
Bildobjekt skapas med hjälp av guiden Skapa Bild som startas från menyn Objektvy, se 
kapitel 6.10 Skapa/redigera bild. 

6 Hur man registrerar i FMIS 
Registrering i FMIS görs genom att man i Intrasis skapar en lokal databas, en 
registreringssession, i vilken man kan skapa nya FMI-enheter och/ eller redigera FMI-enheter 
man laddat ner från den centrala FMI-databasen eller importerat från fältGIS. Skapandet och 
redigerandet av strikt antikvarisk information, geometrier, beslut och referenser sker allt i en 
och samma miljö. 
 
När man skapat eller redigerat de FMI-enheter man önskar så skickar man in dessa, från den 
lokala Intrasisdatabasen (registreringssessionen), till den centrala FMI-databasen. I samband 
med lagringen i FMI-databasen av nya FMI-enheter tilldelas dessa automatiskt ett RAÄ-
nummer (dvs. ett löpnummer inom en socken). 
 
Under registreringen skapas det i registreringsklienten en logg som dokumenterar ”trafiken” 
mellan registreringsklienten och det centrala FMI-systemet – hur många FMI-enheter som 
laddats ner för redigering, hur många och vilka som har registrerats osv. Denna logg lagras 
som en vanlig textfil på datorn och kan antingen sparas undan eller skrivas ut. 
 
I samband med registreringen av FMI-enheter i den centrala FMI-databasen så får användaren 
också ett utdrag från loggen direkt i en dialog på skärmen, en kvittens. 
 
Avslutningsvis, efter registrering, skickar FMI-servern tillbaka nya och förändrade FMI-
enheter till registreringsklienten och den lokala databasen. 

6.1 Registreringssessionen 
För att kunna skapa nya eller redigera existerande FMI-enheter krävs det att en s.k. 
registreringssession skapas i en registreringsserver. Denna ”innehåller” dels information om 
alla FMI-enheter, Kvalitetsmärkning, Referenser etc. du skapar/ redigerar, dels den s.k. 
metadatamallen, en uppsättning filer som styr vilka objekt och attribut som kan skapas i 
registreringssessionen. 
 
Ett sätt att tänka på registreringssessionen är att den motsvarar ett ärende – om man vill kan 
man baka in ärendets diarienummer i registreringssessionens identitet. 
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Tips! Registreringssession i Intrasis som registreringsklient motsvarar en Undersökning i 
Intrasis som fältdokumentationsverktyg. 

6.1.1 Registreringssessionen i filsystemet 
Varje registreringssession får en egen mapp i filsystemet och måste också ha ett unikt namn 
(mappen och registreringssessionen har samma namn). 
 
I denna mapp finns ett antal undermappar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Registreringssessionsmappen skapas på Intrasisservern så om MSDE eller SQL-server 
inte är installerat på din dator så finns dessa foldrar inte på din dator. 

6.1.2 Skapa registreringssession 
Att skapa en ny registreringssession kan man göra på två sätt: antingen skapar man en ny och 
tom (på FMI-enheter) registreringssession eller så skapar man och fyller (med FMI-enheter) 
en registreringssession som en del av att man hämtar FMI-enheter från FMI-databasen (för att 
redigera dessa). 
 
För att skapa en ny, tom registreringssession: 
1. Välj meny FMIS-Registrering | Ny vilket startar guiden för att skapa en 

registreringssession. Guiden kan också startas genom att trycka på menyikonen som liknar 
ett pappersark eller genom snabbkommando CTRL + N. 

2. Därefter frågar guiden användaren om en metadatamall skall hämtas från FMI-servern 
eller om senaste lokala metadatamall skall användas. Du kan också välja att endast 
uppdatera den lokala metadatamallen (och därmed inte skapa någon registreringssession). 

..\database\ - innehåller registreringsessionsdatabasen. 

..\import\ - innehåller data som ska läsas in i systemet, t ex 
mätfiler. 
..\export\ - innehåller filer exporterade ur databasen. 
..\geodata\ - innehåller registreringssessionens digitala mätdata 
i form av systemshapefiler. 
..\gisdata\ - innehåller externa GIS-data för undersökningen, t 
ex bakgrundskartor. 
..\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.  
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Ange ett av de två alternativen (det sista alternativet används då endast metadatamall skall 
uppdateras, se kapitel  6.1.5 Uppdatera metadatamall). Tryck Nästa. Om du väljer Skapa 
med metadatamall från FMIS, se steg 3. Om du väljer Skapa med senaste lokala 
metadatamall (den metadatamall som sparades senast du hämtade en metadatamall från 
FMSI) se steg 4. 

3. För att hämta en aktuell metadatamall från det centrala FMI-systemet måste du givetvis 
vara uppkopplad på Internet. Guiden frågar efter ditt användarnamn och lösenord. 

 

 
 

Knappa in ditt användarnamn och lösenord och tryck Nästa. 
4. Därefter föreslår guiden en identitet på registreringssessionen. Den föreslagna identiteten 
är baserat på dagens datum, men kan ändras. Identiteter på registreringssessioner måste 
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dock alltid börja med en bokstav och den får inte innehålla komma, kolon, semikolon, 
eller bindestreck. Använd istället s.k. underscore ( _ ). Kom också ihåg att identiteten 
måste vara unik på den server den skapas på.  

 

 
 

Om ni är flera medarbetare som delar Intrasis-server är det en god idé att ta fram 
namngivningsrutiner (t.ex. att inkludera sina initialer i registreringssessionsnamnet eller 
använda ett ärendes diarienummer som identitet på den motsvarande 
registreringssessionen) för att undvika ”namnkrockar”. 
 
I det här steget kan du också ange att du vill ange en grundläggande kvalitetsmärkning för 
registreringssessionen. OBS! Denna funktion ska inte användas i samband med FältGIS-
data.  
 
Om du anger att du vill göra skapa en grundläggande kvalitetsmärkning kommer en 
egenskapsdialog för ett Kvalitetsmärkning att öppnas direkt efter det att 
registreringssessionen skapats. Att skapa ett grundläggande kvalitetsmärkningsobjekt kan 
vara praktiskt i de fall du vet att flera eller alla de FMI-enheter du tänker skapa eller 
redigera delar samma kvalitetsuppgifter. Detta är dock inte så vanligt så tänk efter innan 
du använder denna funktion. 
 
Tryck Slutför. 

5. Därefter bekräftar dialogen att registreringssessionen skapats. Tryck Stäng. 
6. Registreringssessionen öppnas i Intrasis. Om du i steg 4 angav att du ville skapa ett 

grundläggande Kvalitetsmärkning för registreringssession så öppnas egenskapsdialogen 
för Kvalitetsmärkning direkt. 

6.1.3 Hämta FMI-enheter 
Ett annat tillvägagångssätt är att skapa en registreringssession i samma process där du hämtar 
data från den centrala FMI-databasen. 
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1. Välj meny FMIS-Registrering | Hämta FMI-enheter och Guiden för att Hämta FMI-
enheter startas.  
 

2. Det första steget i guiden frågar dig efter ditt användarnamn och lösenord. 
 

 
 
Knappa in ditt användarnamn och lösenord och tryck Nästa.  

3. Härnäst frågar guiden om du vill skapa en ny registreringssession i vilken de hämtade 
FMI-enheterna skall sparas eller om du vill att de hämtade FMI-enheterna skall infogas i 
den eventuella registreringssession du har öppen. 
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Pricka i önskat val och tryck Nästa. 
4. Nästa steg i guiden frågar efter vilka FMI-enheter du vill hämta för redigering. Guiden 

erbjuder fyra olika sätt att söka ut och hämta FMI-enheter. 
 

 
 
► Du kan söka ut alla FMI-enheter som ligger inom en fast administrativ indelning: Län; 
Kommun; Socken. Du anger vilket område du vill hämta FMI-enheter från genom att först 
ange län, därefter kommun, och till sist socken. Tryck därefter Nästa.  
 
OBS! En socken kan innehålla flera tusen FMI-enheter varför uttag på de större nivåerna 
bör göras med stor försiktighet. Beroende på kapaciteten på den aktuella datorn och 
uppkopplingshastighet kan det ta mycket lång tid att utföra detta kommando om man 
försöker hämta ut en socken med många objekt. 
 
► Det andra sättet är att fritt ange ett geografiskt område från vilket FMI-enheterna 
hämtas. Detta görs genom att knappa in två koordinatpar, vilka tillsammans anger en 
fyrkants sydvästra och nordöstra hörn. Du kan också ange ett maximalt antal FMI-enheter 
du vill ”träffa” genom denna sökning. Tryck därefter Nästa. Notera att FMI-systemet 
använder koordinatsystemet RT-90 2.5 gon V. 
 
► Du kan också söka på kartblad (enligt fastighetskartans indelning). Knappa in 
kartbladsbeteckningen och tryck Nästa. 
 
► Till sist kan du också hämta ut specifika FMI-enheter genom att ange deras RAÄ-
nummer och därefter trycka Nästa. För FMI-enheter som är konverterade från den gamla 
Forndatabasen innebär detta sockennamn lokalnummer:undernummer, t.ex. Vankiva 25:1. 
För FMI-enheter som har skapats i FMI-systemet så är det sockennamn:löpnummer, t.ex. 
Vankiva 456. Notera att du kan ta ut flera FMI-enheter på detta sätt genom att sätta ett 
komma mellan RAÄ-nummren, t.ex. Vankiva 25:1, Vankiva 25:2, Vankiva 26:1. 
 
OBS! Om det finns flera FMI-enheter med samma RAÄ-nummer (vilket det kan finnas 
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eftersom flera socknar har samma namn) så hämtas alla FMI-enheter med angivet RAÄ-
nummer ut. 

5. I detta steg visas resultatet av din utsökning. 
 

 
 
Observera att resultatet anger dels hur många objekt, FMI-enheter, Referenser, 
Kvalitetsmärkning, Händelser, etc. som sökningen har träffat, dels hur många av dessa 
som är FMI-enheter. Notera att GeoObjekt inte räknas med i detta resultat. Om du vill 
göra om din sökning, tryck Föregående, annars tryck Nästa. 

6. Guiden frågar nu vad du vill döpa registreringssessionen till – den föreslår alltid 
FMIS_dagensdatum. Ett enkelt sätt att hålla reda på registreringssessioner är att acceptera 
guidens förslag men också lägga till ett löpnummer. En annan möjlighet är att alltid döpa 
registreringssessionen till diarienumret för det ärende du skall handlägga i 
registreringsklienten. 
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OBS! Registreringssessionens namn får ej börja med en siffra eller innehålla komma, 
kolon, semikolon, eller bindestreck. Använd istället s.k. underscore ( _ ). 
 
När du fyllt i registreringssessionens namn, tryck Slutför. 

7. Det sista steget i guiden Hämta FMI-enheter bekräftar att de utsökta objekten har hämtats 
och införts i den valda registreringssessionen. Dialogen anger också om hämtningen har 
inkluderat FMI-enheter som redan fanns i registreringssessionen. 

 

 
 

Tryck Stäng för att avsluta guiden och påbörja arbetet i din registreringssession. 
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6.1.4 Radera registreringssession 
För att radera en registreringssession välj menykommandot FMIS-registrering | Radera. 
Detta öppnar en dialog där alla registreringssessioner listas.  
 

 
 

För att radera en registreringssession, markera den och tryck Radera.  
 
OBS! Om du trycker knappen OK så stängs dialogen men ingen registreringssession raderas! 
Observera att det kan ta en stund för datorn att radera en registreringssession – ju större 
datainnehåll i registreringssession desto längre tid tar det.  
 
Om du använder Windows Utforskaren för att markera och radera registreringssessioner 
riskerar du att inte all data som hör till sessionen tas bort. 

6.1.5 Uppdatera metadatamall 
Guiden Skapa registreringssession används också om du endast vill uppdatera 
metadatamallen. 
 
För att uppdatera metadatamallen: 
1. Välj meny Undersökning | Ny och guiden Skapa registreringssession startas. Guiden kan 

också startas genom att trycka på menyikonen som liknar ett pappersark eller genom 
snabbkommando CTRL + N. 

2. Därefter frågar guiden om du vill skapa en registreringssession med lokal metadatamall, 
med metadatamall från FMIS eller om du endast vill uppdatera metadatamallen (och inte 
skapa någon registreringssession). 
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Pricka i det tredje alternativet. Tryck Nästa. 

3. För att hämta en aktuell metadatamall från det centrala FMI-systemet måste du givetvis 
vara uppkopplad på Internet. Guiden frågar efter ditt användarnamn och lösenord. 

 

 
 
Knappa in ditt användarnamn och lösenord och tryck Nästa. 

4. Guiden bekräftar därefter att du har uppdaterat metadatamallen. Tryck Klar för att avsluta 
guiden. 



 

24 

6.2 Ta in bakgrundskartor 
Intrasis kan hantera bakgrundskartor i flera format: shape, tiff, jpg. Dock fungerar inte DXF, 
DWG, MrSid eftersom Intrasis har problem att läsa dessa korrekt. 

6.2.1 Lägg till och ta bort bakgrundskartor 
För att lägga in bakgrundskartor i Intrasis: 

1. Välj meny Objektvy/ Lägg till bakgrundskarta 
 

 
Markera en kartfil i filsystemet och klicka på Öppna. Du bläddrar i filsystemet genom 
fältet Leta i: 
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2. Därefter tillfrågas du om du vill att den fil du valt ska kopieras till sessionens 
gisdatamapp. Svara OK. 
 

 
 
Du kan markera flera kartfiler samtidigt om du vill och kommer då att få denna fråga en gång 
för varje fil. Filen/-erna kopieras till registreringssessionens gisdatamapp. Vänta någon 
sekund och zooma sedan till hela kartan (ikonen som ser ut som en jordglob), då uppdateras 
kartfönstret och alla kartskikt visas. 
 
För att ta bort ett kartskikt, högerklicka på det skikt du vill ta bort och välj kommandot Ta 
bort. Kommandot tar bort kartskiktet från kartfönstret men kartfilen raderas inte från 
registreringssessionens gisdatamapp. 

6.2.2 Visningsordning, manér och etiketter 
För att manipulera kartskikten byt till Kartträdet, högerklicka på det skikt du vill göra något 
med och välj relevant kommando. 
 



 

26 

6.2.2.1 Tända och släcka kartskikt 
Bocka i och av genom att klicka på de olika kartskikten. 
 
6.2.2.2 Visningsordning 
Du kan flytta kartskikt upp och ner i visningsordningen. Högerklicka på det skikt du vill flytta 
och välj relevant kommando.  
 

 
 
Rekommenderad visningsordning: 
1. Raster under vektor 
2. Inom vektor: Yta under Linje under Punkt 
 
6.2.2.3 Manér 
För att ställa in manér (färger, linjetjocklek m.m.) på vektorkartskikten – högerklicka på det 
skikt du vill arbeta med och välj Inställningar.  
 
Tänk på att rött inte är en lämplig färg att använda eftersom de geometrier som hör till FMIS-
enheterna är röda. Gult är inte heller bra eftersom gult är markeringsfärg för FMIS-enheternas 
geometrier och svart kan vara svårt att urskilja mot bakgrundskartan. 
 
6.2.2.4 Etikettera 
Shapefiler i kartfönstret kan etiketteras utifrån valfritt attribut. Högerklicka på det skikt du vill 
etikettera, välj Etikettera och sedan det attribut du vill etikettera utifrån. 
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Tips: Teckenstorlek 10-18 är lämplig för skala på ca 1:10000 (smaksak och beroende på vad 
man etiketterar). Bra typsnitt är Arial eller Verdana (också en smaksak). 
 
För att avetikettera, högerklicka på det skikt du vill ta bort etikettering på, välj Etikettera och 
ange Ingen etikett. 
 
6.2.2.5 Spara och öppna kartgrupp 
I en kartgrupp är kartorna relativa sökvägar i ISM-filen. I ISM-filen (som ligger i 
registreringssessionens gisdatamapp) anges vilka kartskikt som ska visas i sessionen och hur 
skikten ska ritas ut. Detta innebär att du kan använda samma kartgrupp (kartskikt, inställd 
visningsordning samt valt manér och etiketter) i flera sessioner. Då måste du först spara 
kartgruppen i den session du först skapade gruppen i och sedan kan du öppna den i en annan 
session. 
 
För att spara en kartgrupp du gjort i ordning. 
1. Välj menyn Objektvy och sedan Spara kartgrupp 
2. Döp kartgruppen och spara den på lämplig plats i filsystemet. Kartgrupper sparas som ISM-
filer (IntraSis Mapfile). 
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Du öppnar en sparad kartgrupp i en annan session genom att: 
1. Välja menyn Objektvy och därefter Öppna kartgrupp 
2. Välja den kartgrupp du vill ha från filsystemet 
 
Tänk på att kartgrupper alltid använder sig av relativa sökvägar till kartfilerna. Om kartfilerna 
inte längre finns på den plats kartgruppen pekar mot (om du t.ex. raderat den session där 
kartgruppen skapades) så kan de förstås inte visas. 
 
Defaultvärdet för kartgrupper är Använd sessionens kartgrupp. Man bockar av och på 
kommandot i menyn Objektvy. 
 
6.2.2.6 Byt källa  
Du kan byta en kartfil i en kartgrupp till en annan fil av samma typ och applicera samma 
manér på den nya filen som den gamla hade.  
 
Högerklicka på den fil du vill byta ut och välj kommandot Byt källa. Bläddra i filsystemet 
fram till den fil du vill byta till, markera denna och klicka på Öppna. OBS! Relativ sökväg 
används!!! 

6.3 Skapa/ redigera FMI-enhet 
Du kan skapa/redigera FMI-enheter på flera olika sätt. Enklast är att använda de guider som 
finns i registreringsklienten. Av guiderna får du hjälp att komma ihåg de olika objekt och 
attribut du måste skapa. 

6.3.1 Guiden Enkel FMI-enhet 
Denna guide kan användas för att skapa en ny FMI-enhet och till den koppla 
kvalitetsmärkning, händelser och referenser. Relationer mellan FMI-enheten och andra 
objekttyper skapas automatiskt av guiden. Med hjälp av guiden kan du även redigera redan 
skapade/hämtade FMI-enheter i registreringssessionen. OBS! Man inte kan skapa Bildobjekt 
via guiden. 
 
Om guiden avbryts sparas inga av de ändringar du gjort eller nya objekt du skapat. Det är 
möjligt att i begränsad utsträckning backa i guiden – att backa från steget referenshantering 
till händelsehantering går bra, men att gå tillbaka till kvalitetsmärkningshantering eller FMI-
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enhetshantering kommer att få guiden att inte redigera dessa utan att skapa nya. Detta innebär 
att för att redigera en FMI-enhet skall du slutföra guiden och sedan starta upp guiden igen för 
att redigera FMI-enheten. 
 
Endast stegen som involverar FMI-enheten i sig, Geoobjektsdialogen och 
skapandet/redigerandet av Kvalitetsmärkningen är obligatoriska. Guiden kan alltså slutföras 
när dessa steg är genomförda. 
 
Du startar guiden genom att välja Enkel FMI-enhet… i menyn FMIS-Registrering. Om du 
vill redigera en FMI-enhet startar du guiden genom att markera den FMI-enhet du vill 
redigera i trädvyn, högerklickar och i snabbmenyn väljer du FMI och Enkel FMI-enhet. 
 

 
 
1. Guidens första steg bekräftar endast att den har startat. 
2. I guidens andra steg skapas/redigeras själva FMI-enheten. I FMI-enhetens Egenskapsdialog 
kan du fylla i alla attributuppgifter.  
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Egenskapsdialogen är indelad i fyra flikar: Attribut, GeoObjekt, Relation samt Text. För att 
skifta mellan flikarna klickar du helt enkelt på en annan flik.  
 
I FMI-enhetens Attributflik fyller du i alla attribut utom de långa fritexterna. De flesta attribut 
i denna flik har fasta listor med tillåtna attributvärden att välja mellan. Förutom att klicka med 
musen för att välja fält och attributvärde kan du också byta fält genom TAB-knappen (håll 
inne SHIFT+TAB så flyttas du till föregående fält) och välja attributvärde med 
piltangenterna. 
 
Överst i egenskapsdialogen visas alltid objektets (Intrasis)ID och Namn (dessa skall inte 
förväxlas med en FMI-enhets identitet eller Rekommenderat namn). Intrasis Id genereras 
automatiskt av Intrasis – nya objekt har identitet = -1 tills dess att de sparas (i den aktuella 
lokala databasen/registreringssessionen).  
 
FMI-enheter som redan är registrerade har alltid sitt RAÄ-nummer som Namn. Då Namn 
visas i såväl trädvyn som överst i egenskapsdialogerna så rekommenderas det att oregistrerade 
FMI-enheters ”Tillfälliga arbetsidentitet” kopieras och klistras in i Namnfältet i 
Egenskapdialogen. 
 
Av de översta sex attributfälten i egenskapsdialogerna är det endast Namn man behöver ange. 
De övriga fylls i av Intrasis. 
 
Attributet Lämningstyp är en s.k. Subklassdesignator vilket innebär att beroende på vilken 
Lämningstyp du väljer så har den attribut specifika för just den lämningstypen. När du valt en 
lämningstyp med subklass-specifika attribut öppnas en andra kolumn till höger i 
egenskapsdialogen i vilken du kan ange dessa attributvärden (se ovan där Typ är det subklass-
specifika attributet för lämningstypen Husgrund förhistorisk/ medeltida). 
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I Textfliken kan du skriva in texterna för attributen Terräng, Kartblad, Orientering, 
Vegetation, Beskrivning, Tradition, Skadebeskrivning och Antikvarisk Kommentar. 
 

 
 
Du växlar vilket attribut du vill skriva/ redigera text till med hjälp av den fasta lista 
Textattribut som finns ovanför textfältet. 
 
Genom att trycka Importera kan du också importera texter i RTF- eller ASCII-format. Även 
om det finns möjlighet att formatera texter (fet, kursiv, understruken) så sparas denna 
formatering inte när du registrerar FMI-enheterna i det centrala FMI-systemet. 
 
När du är klar trycker du OK och guiden uppmanar dig då att skapa ett Geoobjekt för FMI-
enheten. 
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3. I geobjektsdialogen skapar du ett Geoobjekt för FMI-enheten. Relationen dem emellan 
skapas automatiskt. När du slutfört geobjektsdialogen kommer guiden att fråga dig om du vill 
skapa ytterligare ett geoobjekt för FMI-enheten. Trycker du Ja kommer geobjektsdialogen att 
upprepas, trycker du Nej så går guiden vidare till nästa steg. 
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4. Guiden bekräftar att det nu skall skapas/redigeras en kvalitetsmärkning. Tryck Nästa. 
5. Egenskapsdialogen för kvalitetsmärkning startar. När du är klar trycker du OK. Relationen 
mellan FMI-enheten och kvalitetsmärkningen skapas automatiskt. 
6. Guiden uppmanar dig nu att skapa/redigera en eller flera händelser kopplade till FMI-
enheten. Relationen dem emellan skapas automatiskt. Detta steg är inte obligatoriskt och du 
kan avsluta guiden genom att trycka Slutför.  
OBS! dock att alla FMI-enheter måste vara kopplade till åtminstone ett händelseobjekt. 
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För att skapa en ny händelse tryck Ny. För att redigera en händelse markera den i listan och 
tryck Redigera. 
 
När du skapat/redigerat de händelser du önskar kan du antingen avsluta guiden (Slutför) eller 
gå vidare för att skapa/redigera Referenser till FMI-enheten genom att trycka Nästa. 
 
7. Guiden uppmanar dig nu att skapa/redigera en eller flera referenser kopplade till FMI-
enheten. Relationen dem emellan skapas automatiskt. Detta steg är inte obligatoriskt och du 
kan avsluta guiden genom att trycka Slutför. För att skapa en ny referens tryck Ny. För att 
redigera en referens, markera den och tryck Redigera.  
 
Detta är guidens sista steg. För att avsluta guiden tryck Slutför. 

6.3.2 Guiden Sammansatt FMI-enhet 
Det finns även en guide för att skapa en sammansatt FMI-enhet. Via guiden Sammansatt FMI-
enhet får du hjälp att skapa FMI-komponenter och skapa relationer mellan den sammansatta 
FMI-enheten och dess FMI-komponenter (som ju egentligen inte är något annat än en mindre 
detaljdokumenterad FMI-enhet). 
 
OBS! I denna guide får man inte hjälp att skapa kvalitetsmärkning, händelse och referens eller 
att koppla ihop den sammansatta FMI-enheten med dessa objekt. Detta måste man göra i 
efterhand, se kapitel 6.7 Skapa/redigera Kvalitetsmärkning, kapitel 6.8 Skapa/redigera FMI-
referens samt kapitel 6.9 Skapa/redigera FMI-Händelse och glöm inte bort att du måste skapa 
relation mellan kvalitetsmärkning, händelse och/eller referens och relevant FMI-enhet, se 
kapitel 6.6 Skapa relation.  
 
OBS! att även komponenter måste ha en relation till kvalitetsmärkning och händelse. 
 
Man kan också skapa FMI-komponenter genom att använda guiden Enkel FMI-enhet och 
sedan skapa en relation mellan dessa och relevant huvudobjekt (kapitel 6.6 Skapa relation). 
Detta sätt att skapa sammansatta FMI-enheter kan vara nödvändigt om t.ex. de ingående 
gravarna i ett gravfält har dokumenterats var för sig (med samma noggrannhet som 
”självständiga” fornlämningar) och/ eller har egna GeoObjekt. 
 
Om däremot de ingående lämningarna endast har klassificerats enligt lämningstypslistan och 
summerats så använder man enklast guiden Sammansatt FMI-enhet.  
 



 

35 

 
 
För att aktivera Guiden: öppna menyn FMIS-Registrering och välj Sammansatt FMI-enhet.  
 
Du kan också använda denna guide för att redigera en redan existerande sammansatt FMI-
enhet. För att aktivera guiden för redigering av en sammansatt FMI-enhet, markera den FMI-
enhet du vill redigera i Objektträdet, högerklicka och välj FMI  Sammansatt FMI-enhet…. 
 

 
 

Det första steget i guiden bekräftar endast att guiden har aktiverats. 
Tryck Nästa för att gå vidare till nästa steg. 

1. I nästa steg öppnas en egenskapsdialog för den sammansatta FMI-enheten. Fyll i/ändra 
attributuppgifter och fritext och tryck OK. Notera att guiden ligger öppen bakom 
egenskapsdialogen. 
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2. Om du håller på att skapa en ny sammansatt så kommer guiden kommer nu att uppmana 
dig att skapa/redigera ett GeoObjekt för den sammansatta FMI-enheten. Tryck OK – se 
kapitel 6.4 Skapa/redigera GeoObjekt. 
Om du redigerar en befintlig FMI-enhet så går guiden direkt till steg 3. 

3. Därefter kommer guiden att öppna en dialog i vilken du kan skapa/redigera de FMI-
komponenter som skall ingå i den sammansatta FMI-enheten. 
Tryck på knappen Ny… för att skapa en ny FMI-komponent. 
Om du vill redigera en befintlig FMI-komponent, markera den i listan med vänsterklick 
och tryck på knappen Redigera. 
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4. I steget FMI-komponent väljer du FMI-komponentens lämningstyp, antal,  
egenskapsvärden, antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus. Tryck 
därefter OK.  

5. FMI-komponentsfönstret stängs och den FMI-komponent du just skapade läggs till i 
fönstret Ingående FMI-komponenter. Du kan nu skapa flera ingående FMI-komponenter 
eller, om du är klar, trycka Slutför.  
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6. Guiden bekräftar att en sammansatt FMI-enhet har skapats/redigerats. Tryck Stäng. Du 
kan uppdatera objektträdet genom att markera det med musmarkören och trycka F5.  
 

 
 
Notera att den sammansatta FMI-enheten har en underliggande kontextuell relation till en 
FMI-komponent (den visas också som en vanlig FMI-enhet i Trädvyn).  

7. Skapa sedan de obligatoriska objekten Händelse och Kvalitetsmärkning och relatera 
därefter dessa till såväl den sammansatta FMI-enheten som de ingående FMI-
komponenterna. Detta görs enklast i Urvalsvyn (se kapitel 6.6 Skapa Relation).  

8. Skapa övriga, icke-obligatoriska objekt (t.ex. referens, bild), och relatera dessa till den 
sammansatta FMI-enheten. 

6.3.3 Redigera FMI-enhet 
För att redigera en FMI-enhet: Sök ut FMI-enheten i Trädvyn, markera FMI-enheten, 
högerklicka och välj Egenskaper  Attribut; GeoObjekt; Relation eller Text så öppnas 
FMI-enhetens egenskapsdialog på den flik du valt. 
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Du kan också redigera en FMI-enhet genom att använda guiderna (Enkel eller Sammansatt). 
Markera den FMI-enhet du vill redigera i Objektträdet, högerklicka och välj FMI/ samt 
önskad guide. Klicka dig sedan fram till det ställe i guiden där du vill börja redigera. 

6.3.4 Splittra sammansatta FMI-enheter 

Markera en sammansatt FMI-enhet i Trädvyn, högerklicka och välj FMI  Splittra FMI-
enhet… för att aktivera guiden Splittra FMI-enhet.  
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Guiden leder dig genom följande steg: 
1. I det första steget kommer guiden att fråga från vilken FMI-komponent du vill bryta ut 

och skapa en FMI-enhet från.  
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Markera din utvalda FMI-komponent och tryck Nästa. En ny FMI-enhet kommer då att 
skapas och FMI-komponentens antal minskar med 1 (dvs. att i detta fallet skapas en ny 
FMI-enhet och den gamla FMI-komponenten kommer att bestå av sex högar).  

2. En egenskapsdialog öppnas nu för den nya FMI-enhet du vill skapa. Knappa nu in den nya 
FMI-enhetens attribut. 

 

 
 

Tryck därefter OK. Guiden kommer därefter att fråga om du vill skapa en relation mellan 
den nyskapade komponenten och den sammansatta FMI-enheten. Om du vill att en 
relation skall skapas tryck Ja, om inte Nej. 

3. Guiden ber dig därefter skapa ett GeoObjekt för den nya FMI-enheten. Tryck OK. Skapa 
därefter ett GeoObjekt (se kapitel 6.4.1 Skapa nytt GeoObjekt). 

4. Guiden avslutar med att du får möjlighet att redigera attributuppgifterna och GeoObjektet 
för den sammansatta FMI-enheten (moderenheten) för att reflektera den ”splittring” du 
just har genomfört.  
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GeoObjektet kan direkt redigeras (se kapitel 6.4.2 Redigera GeoObjekt) ”som vanligt”. 
För att redigera den sammansatta FMI-enhetens attribut, tryck knappen Redigera 
attribut.. (till höger under kartan). När du är färdig, tryck Slutför. 

5. Guiden avslutas. Tryck Stäng. 
 

 
 

Kom ihåg att kontrollera den sammansatta FMI-enhetens och den nya FMI-enhetens 
relaterade Händelser, Kvalitetsmärkning och andra objekt och om nödvändigt redigera dem. 
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6.4 Skapa/ redigera GeoObjekt 

6.4.1 Skapa nytt GeoObjekt 
Eftersom GeoObjekt inte skall få existera utan relation till en FMI-enhet bör de skapas på 
följande sätt: 
1. Markera (i Trädvyn) den FMI-enhet du vill skapa ett GeoObjekt till. Högerklicka och välj 

Egenskaper | GeoObjekt. 
 

 
 

2. Tryck på knappen Nytt GeoObjekt.  
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Guiden Skapa GeoObjekt aktiveras. Välj vilken typ av GeoObjekt du vill skapa – punkt, 
linje eller yta. Om du valt punkt och via t.ex. en GPS-inmätning exakt känner till 
koordinaterna kan du manuellt knappa in dessa (använd komma som decimaltecken).  
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Om du inte har uppgifter om koordinaterna så lämna dessa fält blanka och tryck Nästa. 
Du kommer att kunna rita geometrin nästa steg. Ange inget Z-värde – FMIS lagrar 
hursomhelst inte dessa.  

3. Nu öppnas kartdelen av guiden. I den kan du zooma in och ut, panorera och mäta avstånd 
med hjälp av kartverktyg som du aktiverar genom att trycka på ikonerna. Maximera 
guidefönstret så att du får så vid överblick (över kartan) som möjligt. 
 

 
 
Om du i föregående steg angett koordinater så ser du punkten som en gulmarkerad fyrkant 
i kartan. Om du inte angett koordinater eller inte är nöjd med var punkten hamnat kan du 
använda ritverktyget (pilikonen) och rita/flytta geometrin. 
 
Pilikonen aktiverar ritverktyget med vilket du placerar en punkt eller sätter brytpunkter 
(eller noder) i en linje eller yta. För att avsluta ritningen av en linje eller yta (begränsning) 
dubbelklickar du med musen. Om du är missnöjd med det du ritat kan du alltid rita om 
genom att vänsterklicka igen efter det avslutande högerklicket. Du kan också trycka 
Avbryt om du vill avsluta guiden helt. När du har ritat färdigt, tryck Slutför.  

4. Guiden bekräftar skapandet av ett nytt GeoObjekt. Eftersom du startade guiden från en 
specifik FMI-enhet så skapas automatiskt en relation mellan denna FMI-enhet och det nya 
GeoObjektet. Avsluta guiden genom att trycka Stäng. 
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5. Om du vill koppla flera geometrier till en och samma FMI-enhet är det bara att upprepa 
processen. Om du vill redigera det GeoObjekt du skapat se kapitel 6.4.2 Redigera 
GeoObjekt.. 
 
Du kan också skapa ett nytt GeoObjekt genom att markera den FMI-enhet du vill skapa ett 
Geoobjekt för, högerklicka och i snabbmenyn välja Geometri/Nytt geoobjekt 

6.4.2 Redigera GeoObjekt 
1. I Trädvyn, ”öppna” mappen för den FMI-enhet vars GeoObjekt du vill redigera. 
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2. Markera (i trädvyn) det GeoObjekt du vill redigera, högerklicka och välj Geometri | 
Redigera i pop-up menyn. Detta aktiverar guiden Redigera GeoObjekt. 

3. I steget Ändra kan ett GeoObjekt redigeras i ett kartfönster (maximera fönstret för 
överblick). Här kan du flytta brytpunkter, skapa brytpunkter och radera brytpunkter 
(dessa funktioner aktiveras genom varsin ikon i verktygsraden) i aktuellt GeoObjekt. Du 
kan givetvis också zooma, panorera och mäta avstånd. När du redigerat färdigt tryck 
Slutför. Om du inte är nöjd med redigeringen kan du alltid trycka Avbryt – då sparas inte 
eventuella förändringar. 

4. Guiden bekräftar redigerandet av ett nytt GeoObjekt. Avsluta guiden genom att trycka 
Stäng. 

6.4.3 Klippa hål i ett GeoObjekt 
För att klippa ett hål i ett GeoObjekt förutsätts det att du har ett GeoObjekt av typen ”9 Inre 
begränsning” som utgör det klippande objektet. Detta GeoObjekt skapar du på samma sätt 
som GeoObjekt av andra typer. 
 

1. Starta guiden Klipp hål i menyn Objektvy 
2. Steget Välj visas. Välj vilket objekt som du vill klippa i. 
3. Steget Redigera visas. Här kan du välja att acceptera systemets förslag till nytt klippt 

GeoObjekt eller välja att klippa manuellt. 
4. Tryck på knappen Återställ om du vill klippa manuellt och knappen Nästa när du är 

nöjd med resultatet.  
5. Steget Radera visas. Här raderar du det objekt du använt för att klippa (GeoObjekt av 

typen 9). 
6. Tryck sedan på knappen Slutför. Redigeringen sparas och ett nytt GeoObjektet skapas 

samtidigt som det ursprungliga GeoObjektet raderas.  
7. Steget Klar visas som en kvittens på att redigeringen genomförts. 

6.5 Skapa objekt av olika klasser och relatera dessa till redan skapad FMI-
enhet 

Du kan skapa objekt av olika klasser (Kvalitetsmärkning m.m.) och relatera dessa till en redan 
skapad/hämtad FMI-enhet genom att använda guiden Enkel FMI-enhet men det enklaste sättet 
att arbeta med relationer till redan befintliga/skapade FMI-enheter är att hela tiden utgå från 
FMI-enheten och skapa relaterade kvalitetsmärkningar, händelser och referenser från denna: 
 
1. Öppna egenskapsdialogen för den FMI-enhet du vill skapa relaterade objekt för. Aktivera 
fliken Relation. 
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2. Klicka på knappen Nytt objekt. Du presenteras nu för en lista över vilka objektklasser som 
kan relateras till FMI-enheten. Välj den klass av vilken du vill koppla ett objekt till FMI-
enheten och tryck OK. 
3. En egenskapsdialog för ett objekt av den klass du valt öppnas. Fyll i den precis som vanligt 
och när du är färdig tryck OK. Egenskapsdialogen stängs och du kommer tillbaka till 
relationsfliken i FMI-enhetsdialogen. Objektet du nyss skapade ska nu vara listat där 
(relationen har alltså skapats automatiskt). 

6.6 Skapa relation 
Man kan också skapa relationer mellan objekt genom att använda Urvalsvyn. 
 
Gör så här: 
1. Placera de objekt du vill relatera i urvalsvyn (t.ex. en FMI-enhet, en Kvalitetsmärkning 

och en FMI-Händelse). Du gör detta genom att en och en markera objekten i Trädvyn, 
högerklicka och välj Till urvalsvy. Om du har fört ner en sammansatt FMI-enhet till 
Urvalsvyn måste du ”öppna upp” dess underliggande kontextuella relationer så att även 
FMI-komponenterna syns – annars blir det inte tillgängliga som målobjekt för relationer! 
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2. Markera det överordnade objektet (exempelvis en Händelse eller Kvalitetsmärkning) i 
Urvalsvyn, högerklicka och välja Skapa relation | Kontextuell. Detta öppnar dialogen 
Skapa relation. 
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3. I dialogen visas det objekt du startat dialogen ifrån överst. Längst ner till vänster visas de 
objekt som är tillgängliga mål att skapa relationer till.  
 

 
 
Markera de objekt du vill skapa relationer till genom att vänsterklicka på dem. Tryck 
därefter på knappen > för att välja objektet/-n – det förs då över till rutan till höger för 
relaterade objekt. Om du vill skapa relationer till alla de tillgängliga objekten, tryck >> för 
att föra över dem alla. När du har markerat och fört över alla ”målobjekt” till rutan till 
höger, tryck på knappen OK. Relationen har nu skapats. 
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6.7 Skapa/ redigera Kvalitetsmärkning 
Ett enkelt sätt att skapa en Kvalitetsmärkning och relatera denna till en FMI-enhet beskrivs i 
kapitlet 6.5 Skapa objekt av olika klasser och relatera dessa till en FMI-enhet. 
 
Du kan också skapa en ny Kvalitetsmärkning så här: Markera klassen Kvalitetsmärkning i 
Trädvyn, högerklicka och välj Ny… Detta öppnar egenskapsdialogen för ett nytt 
Kvalitetsmärkning. Glöm inte att relatera den nya Kvalitetsmärkningen till en eller flera FMI-
enheter efter det att du fyllt i dess attribut. 
 
Om du ska redigera en existerande Kvalitetsmärkning, markera den aktuella 
Kvalitetsmärkningen i Objektträdet, högerklicka och välj Egenskaper | Attribut. 

6.8 Skapa/ redigera FMI-Referens 
Ett enkelt sätt att skapa en FMI-referens och relatera denna till en FMI-enhet beskrivs i 
kapitlet 6.5 Skapa objekt av olika klasser och relatera dessa till en FMI-enhet. 
 
Du kan också skapa en ny FMI-Referens genom att: Markera klassen FMI-Referens i 
Trädvyn, högerklicka och välj Ny… Detta öppnar egenskapsdialogen för en ny FMI-Referens. 
Glöm inte att relatera den nya Referensen till en eller flera FMI-enheter efter det att du fyllt i 
dess attribut. 
 
Om du ska redigera en existerande FMI-Referens, markera den aktuella FMI-Referensen i 
Trädvyn, högerklicka och välj Egenskaper | Attribut. 

6.9 Skapa/ redigera FMI-Händelse 
Ett enkelt sätt att skapa en FMI-Händelse och relatera denna till en FMI-enhet beskrivs i 
kapitlet 6.5 Skapa objekt av olika klasser och relatera dessa till en FMI-enhet. 
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Du kan också skapa en ny FMI-Händelse så här: Markera klassen FMI-Händelse i Trädvyn, 
högerklicka och välj Ny… Detta öppnar egenskapsdialogen för en ny FMI-Händelse. Glöm 
inte att relatera den nya FMI-Händelsen till en eller flera FMI-enheter efter det att du fyllt i 
dess attribut.. 
 
Om du ska redigera en existerande FMI-Händelse, markera FMI-Händelsen i Trädvyn, 
högerklicka och välj Egenskaper | Attribut. 

6.10 Skapa/ redigera Bild 
FMI-systemet erbjuder möjligheten att relatera digitala bilder (t.ex. foton eller skannade 
skisser eller teckningar) till FMI-enheter.  
 
Det finns ingen begränsning på hur många bilder som kan kopplas till en FMI-enhet, men 
urvalet bör vara selektivt, illustrativt och/ eller pedagogiskt och omfatta endast bilder av god 
kvalitet.  
 
Fotografier bör lagras som JPG och skannade teckningar/ skisser som PNG. Bildupplösningen 
bör helst vara ca. 800x600 pixlar till 1024x768 pixlar. 
 
Notera att FMI-systemet inte är avsett att lagra originalfotografier utan arbetskopior. 
Högupplösta original bör lagras på annan plats. 
 
För att importera en digital bild till Intrasis gör så här: 
Starta guiden Skapa bild genom att välja kommandot Skapa bild… i menyn Objektvy. 
 

 
 
Detta aktiverar guiden Skapa bild. 

 



 

53 

 
 

1. Guiden frågar efter den mapp i filsystemet som bilden/ bilderna lagras i (detta kan vara 
såväl en delad som lokal disk).  
 

 
 
Du kan antingen skriva in en sökväg eller trycka på mappikonen och bläddra fram till 
relevant mapp och markera den i den dialog som då öppnas. Tryck OK. 

2. I nästa steg i guiden visas alla tillgängliga bilder som finns i den mapp du valde i förra 
steget. 
 



 

54 

 
 

Markera (de får en blå ram när de är markerade) de bilder du vill importera till Intrasis 
genom att vänsterklicka på dem. Du kan markera flera bilder genom att hålla nere SHIFT 
eller CTRL samtidigt som du klickar på bilderna. I nedre vänstra hörnet visas hur många 
bilder som är markerade för import. Tryck Slutför. 

3. Guiden bekräftar hur många bildobjekt som har importerats och skapats i 
Intrasisdatabasen. 
 

 
 

4. Bilderna är nu importerade till Intrasisdatabasen (varje bild blir ett bildobjekt) men 
bildobjekten saknar attributuppgifter och är inte heller relaterade till specifika FMI-
enheter. Bildernas attribut anger du genom att markera ett bildobjekt i Trädvyn, 
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högerklicka och välja Egenskaper | Attribut.  
 
OBS! Fältet Titel är begränsat i omfång. Använd max. 30 tecken. Om du skriver för långt 
så kommer du antingen inte att kunna registrera alls eller så fungerar registreringen men 
du får felmeddelanden i registreringskvittensen. Det kan också bli problem nästa gång 
någon vill hämta ut den FMI-enhet bilden hör till för att komplettera informationen. Det 
finns ett kommentarfält under fliken Text där man kan skriva längre bildbeskrivningar. 
 

 
 

Du kan enkelt titta på den bild du attributsätter genom att skifta till Bildfliken i 
Egenskaper. 
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5. Sedan du angett attribut för bildobjektet måste du relatera det till den FMI-enhet 
bildobjektet avbildar (se kapitel 6.6 Skapa relation). 

6.11 Säkerhetskopiering 
Ibland finns det anledning att göra en säkerhetskopia av en registreringssession, t.ex. vid 
längre fältarbete när det kan dröja mellan möjligheterna att koppla upp sig på Internet för att 
registrera de lokalt lagrade FMI-enheterna i det centrala FMI-systemet.  

6.11.1 Skapa säkerhetskopia 
En säkerhetskopia omfattar samtliga data i registreringssessionen och sparas i komprimerat 
format i en ZIP-fil. Dialogen föreslår ett namn för säkerhetskopian där 
registreringssessionssidentiteten samt dagens datum ingår. 
 
Spara säkerhetskopior på ett portabelt medium som exempelvis en CD-skiva eller ett USB-
minne. 
 
Gör så här för att säkerhetskopiera en registreringssession: 
1. Öppna den registreringssession du avser säkerhetskopiera. 
2. Välj kommandot Säkerhetskopiera i menyn FMIS Registrering. 
3. Dialogen Spara säkerhetskopia öppnas. Spara säkerhetskopian på din hårddisk eller på en 

portabel disk. Acceptera det namn som systemet föreslår för säkerhetskopian. Behöver du 
ta flera säkerhetskopior samma dag - komplettera filen med en bokstav sist i filnamnet. 

4. Säkerhetskopieringen genomförs och kan följas i dialogen Säkerhetskopiera.  
5. Tryck på knappen OK. Säkerhetskopieringen är genomförd. 

6.11.2 Återställ säkerhetskopierad registreringssession 
En säkerhetskopia kan återställas på en annan dator (där registreringsklienten är installerad) 
än den som skapade den, vilket innebär att registreringssessioner kan skickas, via e-mail eller 
bränd på CD, från en inventerare till en annan för att där återställas och slutföras. 
 
Du kan också återställa en säkerhetskopia om något allvarligt inträffat. Det gäller exempelvis 
om allvarliga fel inträffat på en Intrasis Server såsom trasiga hårddiskar och annat otyg. En 
säkerhetskopia är inte heller så dumt att ha om en server-PC blivit stulen, vilket tyvärr kan 
inträffa. 
 
Annars, om motivet till att återställa en registreringssession är problem inom en databas eller i 
en sessionskatalog, måste detta alltid noga vägas mot arbetsinsatsen att åtgärda problem på 
annat sätt och vägas mot en förlust av data som införts i systemet sedan säkerhetskopian togs. 
 
Det är värt att notera att endast hela registreringssessioner med sessionskatalog och 
sessionsdatabas kan återställas. Det är därför inte meningsfullt att försöka återställa delar av 
registreringssessionen, exempelvis endast geografiska data. Detta förfarande kommer att 
åstadkomma stora problem med synkronisering mellan geometriska data och attributdata som 
vida kommer att överstiga de initiala problemen. 
Om du konstaterat ett allvarligt fel i din tekniska miljö och överväger att återställa en databas, 
föreslås att du först diskuterar frågan med en FMIS-administratör eller ringer FMIS support. I 
ett stressat läge kan alla göra fel. 
 
När du konstaterat att registreringssessionen ska återställas, gör så här: 
1. Stäng samtliga registreringssessioner. 
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2. Välj kommandot FMIS Registrering | Återställa. 
3. Välj vilken säkerhetskopia som ska återställas i dialogen Välj säkerhetskopia. Du bör 

givetvis välja den yngsta, korrekta, säkerhetskopian. 
4. Du får sedan upp information om vilken registreringssession som du återställer. Om allt är 

korrekt går du vidare genom att trycka på knappen OK. 
5. Säkerhetskopian återställs och dialogen Återställ säkerhetskopia visas. Samtliga data 
återställs till registreringssessionskatalogen (i IntrasisData) och 
registreringssessionsdatabasen infogas i MSDE.  

6. Tryck på knappen OK. Återställningen av säkerhetskopian är genomförd. 
7. Öppna registreringssessionen genom att välja FMIS Registrering | Öppna och verifiera 

att allt står rätt till innan du fortsätter att arebta med informationen. 
 
OBS! Man kan inte återställa en säkerhetskopia på annat sätt än detta. Om man försökt öppna 
en säkerhetskopia genom t.ex. Utforskaren kan kopian bli korrupt och oanvändbar. 

6.12 Registrera FMI-enheter 
Med registrera FMI-enhet avses att föra över, med hjälp av Klientkommunikation, FMI-
enheter från den lokala Intrasisdatabasen (registreringssessionen) till det centrala FMI-
systemets databas. Observera att detta är något man aktivt måste göra – om man endast gör 
redigeringar i Intrasis utan att registrera så kommer inte informationen i det centrala FMI-
systemet att uppdateras. I förlängningen så innebär det också att vare sig innehållet i FMIS 
söktjänster eller i LMV:s system uppdateras. 
 
Detta innebär att om du arbetar med en registreringssession med en stor mängd FMI-enheter 
som skall skapas, redigeras och registreras så är det lämpligt att Säkerhetskopiera innehållet 
i registreringssessionen vid arbetsdagens slut (se kapitel 6.11 Säkerhetskopiering) ifall du inte 
hinner registrera in dem i FMI-systemets databas..  
 
Det allra bästa är att inte arbeta med stora registreringssessioner över huvudtaget. Vid 
inventering är en bra tumregel en dags fältarbete = en registreringssession. Också när man 
arbetar med handläggning av undersökningsrapporter bör man hålla sig till en begränsad 
mängd objekt per registreringssession. 
 
Anledningarna till detta är flera men viktigast är att om man får ett felmeddelande vid 
registreringen är det avsevärt lättare att felsöka i en session som inte innehåller 100-tals 
objekt. Det är också lättare att utföra sista steget i registreringen, kontroll via FMIS 
sökapplikation, om man inte ska hålla reda på för många objekt. 

6.12.1 Guiden Registrera FMI-enheter 
För att centralt registrera de FMI-enheter du har skapat eller redigerat i din 
registreringssession används guiden Registrera FMI-enheter. 
 
1. Välj kommandot Registrera FMI-enheter i menyn FMIS-registrering… Detta aktiverar 

guiden Registrera FMI-enheter.  
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I guidens första steg påminns du om att kontrollera att de FMI-enheter du avser registrera 
är korrekt attributsatta och relaterade till relevanta objekt. Om du kommer på att du har 
glömt något tryck Avbryt och rätta/lägg till information i sessionen. Annars, tryck Nästa. 

2. I guidens nästa steg måste du logga in i FMI-systemet. Detta innebär att systemet 
kontrollerar att du har rättighet att registrera i FMI-systemet. 

 

 
 

Fyll i ditt användarnamn och lösenord. Tryck därefter Slutför. 
3. Nu kontrolleras dina användaruppgifter. Då dessa har verifierats skickas FMI-enheterna 

till det centrala FMI-systemet där de valideras, dvs. databasen kollar om obligatoriska 
uppgifter är ifyllda, och ges RAÄ-nummer. Medan kontrollen pågår visas det s.k. 
kvittensfönstret. OBS! Stäng inte kvittensfönstret förrän resultatet visas. 
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4. När valideringen är genomförd visas resultatet i kvittensfönstret. Du kan nu stänga 
kvittensfönstret genom att trycka Stäng. 

 

 

6.13 Efterkontroll 
Efter registrering av informationen i den centrala FMI-databasen återstår det sista steget i 
registreringskedjan, kontroll i FMIS Sökapplikation att allt är korrekt (inga stavfel, inga 
glömda relationer, borttappade komponenter osv.). 
 
Som en del av kvittensen ”returnerar” systemet RAÄ-nummer på de nya objekten i 
registreringssessionen. Genom att notera dessa nummer kan du enkelt söka reda på de objekt 
som ska kontrolleras. Ett annat sätt är att söka på registreringsdatum och ansvarig 
person/organisation. 

7 Registreringsunderlag i Intrasis 
Det finns olika typer av registreringsunderlag för FMIS; olika typer av inventeringsblanketter 
(t.ex. Skog & Historia), anmälningsblanketten samt blanketter för slutredovisning av 
arkeologiska undersökningar, rapporter av arkeologiska undersökningar och utredningar. 
Informationen kan levereras helt eller delvis digitalt. 
 
Informationen ska alltid läsas kritiskt av registreraren: FMIS-registreraren är ansvarig för 
informationsinnehållet för de FMI-enheter hon/han skapar och skall rätta uppenbara fel och 
brister i fältdokumentationen. Vid behov konsulteras platsledare/ utgrävningsansvarig. 

7.1.1 Analogt material 
Fornminnesinformationen kan ha fångats på analoga blanketter, t.ex. Skog & Historia-
inventeringens olika blanketter eller i rapporter från arkeologiska utredningar och 
undersökningar.  
 
Underlagskartorna skall utgöras av ortofoton eller fastighetskartor i skala 1:10 000 eller 1:20 
000 (och/eller av FMR:s ajourhållna registerkartor (ekonomiska kartan i skala 1:10 000 eller 
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1:20 000). Kartor i skala 1: 10 000 är att föredra både som inventerings- som 
registreringsunderlag. 
 
Noggrannhetsnormen för digitalisering av lägesdata från ortofoto/ registerkarta i skala 1:10 
000 är 10 m, dvs. markeringen på kartan får avvika högst 10 m från det verkliga läget. 
Motsvarande noggrannhetsnorm för ortofoto/ registerkarta i skala 1:20 000 är 20 m. 
 
Dessa kartor bör skannas, georefereras (koordinatsättas) och därefter fungera som underlag 
för skärmbildsdigitalisering (se kapitel 6.4 Skapa/ redigera GeoObjekt). De tas in i Intrasis på 
samma sätt som andra bakgrundskartor, se kapitel 6.2 Ta in bakgrundskartor. 

7.1.2 Kulturlämningars position och utbredning rapporterade digitalt 
Istället för att få in kulturlämningars position/ utbredning genom en tryckt karta i en rapport 
eller som bilaga till en blankett kan man få in samma information digitalt, t.ex. på en till 
rapporten bifogad CD-skiva. Det vektorformat som Intrasis kan hantera är ESRI Shape. 
Information i andra format (DWG, AutoCAD 2000 och DXF) måste konverteras till ESRI 
Shape. OBS! RAÄ tar endast emot geografiska data i RT90 2,5 gon V.  
 
Geometrierna kan tas in i en registreringssession på samma sätt som bakgrundskartor varefter 
man kan använda dem som underlag för skärmbildsdigitalisering. 

7.1.3 Data från Riksantikvarieämbetets fältdatasystem 
Filer skapade i Riksantikvarieämbetets fältdatasystem (FältGIS 2) kan konverteras och 
importeras till en registreringssession (Intrasis). Den konverterade informationen skall föras 
över till mappen import i den registreringssession filerna skall importeras till. Som en del av 
importen skapas FMI-enheter med relaterade GeoObjekt, Kvalitetsmärkningar och 
Inventeringshändelser. Se kapitel 11.1 Importera fältdata. 

7.1.4 Fotografier 
Digitala fotografier (eller skannade skisser och ritningar) registreras med hjälp av guiden 
Skapa Bild i Intrasis, se kapitel 6.10 Skapa/redigera bild. 
 
Det finns ingen begränsning för hur många bilder som kan kopplas till en FMI-enhet, men 
urvalet bör vara selektivt, illustrativt och/ eller pedagogiskt och omfatta endast bilder av god 
kvalitet.  
 
Notera att FMI-systemet inte är avsett att lagra originalfotografier utan enbart arbetskopior. 
Fotografier bör lagras som JPG och skannade teckningar/ skisser som PNG. Lämpliga 
storlekar på bilderna är från ca 800x600 pixlar till ca 1024x768 pixlar. 

8 Bakgrundskartor i Intrasis 
Med bakgrundskartor avses kartor som ger kulturlämningarna en rumslig och 
fastighetsrättslig kontext och därmed är ett stöd för digitaliseringen. De kan också i sig  
innehålla information som ska digitaliseras (geografisk position och utbredning för 
kulturhistoriska lämningar). Exempel på bakgrundskartor är fastighetskartan (eller enstaka 
skikt från fastighetskartan) och ortofoton.  
 
Vektorkartor kommer antingen från redan existerande shapefiler som finns i filsystemet 
(GSD-data eller uttag från GDB) eller tas ut från GDB av FMIS-registrerare/ FMIS-
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administratör. Typiskt format är Shape. FMIS Registreringsklient har problem att läsa DXF-
filer på ett korrekt sätt och därför bör detta format inte användas. 
 
Rasterkartor kommer antingen från redan existerande koordinatsatta rasterfiler (ortofoton, 
registerkartor, sjökort) som finns i filsystemet eller skannas och koordinatsätts av FMIS-
registrerare/ FMIS-administratör. Historiska kartor i rasterformat kan hämtas via 
Lantmäteriets tjänst Arkivsök (om man är registrerad som användare där). Typiska format är 
TIFF, GeoTIFF, JPG. MrSID fungerar inte på ett korrekt sätt. 
 
Notera att alla rasterkartor (utom GeoTIFF) måste ha en tillhörande ”World”-fil för att ge den 
koordinater. World-filens filextension varierar beroende på rasterformatet: .tfw för TIFF, .jgw 
för JPG. 

8.1 Lagring av bakgrundskartor 
Bakgrundskartor, originalfiler såväl som arbetskopior, bör sparas på ett gemensamt filsystem 
eller databas. Originalfilerna bör vara skrivskyddade. 

8.1.1 Riksantikvarieämbetets filsystem 
På G:\-disken finns en mapp Gisdata i vilken geografisk information (från en rad olika 
producenter/organisationer) finns lagrad. En speciell ”undermapp” (FMIS registrering) till 
denna har skapats för att lagra kartbakgrunder som används vid handläggning i FMIS 
Registreringsklient. 
 

 
 
Denna mapp innehåller i sin tur mappar med georefererade resp. icke georefererade filer 
(skannade kartor). Dessa är indelade i mappar som representerar storrutor och kartblad (enligt 
fastighetskartans indelning). 
 
Det finns också en mapp som heter GSD, där samlas vektordata som hämtats ut via 
hämttjänsten (Exporttjänst GSD) för att användas vid registrering. Denna är i sin tur indelad i 
mappar som representerar storrutor och kartblad. 
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8.2 Förberedelse av bakgrundskartor 
1. Identifiera behovet av bakgrundskartor - vilken bakgrund behövs för att med fullgod 
kvalitet registrera fornminnesinformationen?  
Tänk efter en stund – goda föreberedelser sparar tid och ansträngning på sikt.  
2. Om bakgrundskartor inte finns: 
2.a. Ta eventuellt ut grundläggande vektordata från hämttjänsten.  
2.b. Spara uttagna data i filsystemet. 
2.c. Skanna eventuellt ortofoto eller registerkarta och georeferera i Image Analysis eller 
ArcGIS (mot de vektordata du tog ut tidigare eller med hjälp av dess kartbladsbeteckning). 
2.d. Spara georefererad karta i filsystemet. Spara också world-fil och kontrollpunktsshape. 
3. Starta Intrasis och Öppna registreringssessionen. 
4. Se kapitel 6.2 Ta in bakgrundskarta för hur man tar in bakgrundskartor i Intrasis. 

9 Ett förslag till arbetsprocess 
Man kan arbeta på olika sätt med registreringsklienten för FMI-systemet och grundfilosofin är 
givetvis att klienten skall anpassas till den organisation den används av snarare än att 
organisationen anpassas till registreringsklienten. Detta till trots skiljer sig en digital process 
från en analog och detta kräver att man kanske strukturerar arbetsprocessen något annorlunda. 

9.1 FMIS och handläggning 
Instruktioner för hur handläggning och registrering i FMIS ska göras återfinns i dokumentet 
”Registreringsinstruktioner – ärendehandläggning. FMIS-registreringsklient. Ver. 070824” 
Grovt sett är de ingående arbetsmomenten vid handläggning med hjälp av FMI-systemet 
dessa: 
 
1) Planera din handläggning – tänk igenom de moment du ska utföra. 
2) Förbered bakgrundskartor och digitaliseringsunderlag (fältdata, böcker, blanketter, 

rapporter) 
3) Skapa registreringssession/ Hämta FMI-enheter 
4) Ta in bakgrundskartor/digitaliseringsunderlag  
5) Skapa/redigera FMI-enhet alt. Importera FMI-enheter (från fältGIS), använd gärna 

guiderna Enkel FMI-enhet resp. Sammansatt FMI-enhet 
(a) Skapa/ redigera GeoObjekt 
(b) Skapa/ redigera Ursprungshändelse (t.ex. Inventering/ Arkeologisk 

undersökning/ Anmälan) 
(c) Skapa/ redigera Kvalitetsmärkning 
(d) Skapa/ redigera Övriga icke-obligatoriska objekt (Referenser, Händelser, 

Bildobjekt) 
(e) Relatera objekt till relevanta FMI-enheter 

6) Kontrollera att du inte glömt bort något attribut, missat någon relation osv. 
7) Registrera FMI-enheterna 
8) Informationskontroll i FMIS Sökapplikation 
9) Diarieför och arkivera rapporter, anmälningar och annat analogt underlag 
10) RAÄ-nummer meddelas utförare av arkeologisk utredning/undersökning. 
 
Steg 5 upprepas för varje FMI-enhet som redigeras eller skapas. 
 
Ett förslag är att man i en större arbetsorganisation använder första dagen i arbetsveckan till 
stegen 1-3 och sista arbetsdagen i veckan till stegen 8-9. Övriga steg sker däremellan. 
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9.1.1 Registrering och ärendegången 
För att man i FMI-systemet skall kunna följa de förändringar av dokumentationen av en 
lämning som undersöks arkeologiskt så bör man registrera i tandem med rapportgången. Med 
detta menas att FMI-enheter bör skapas då utredningsrapporten kommer in, redigeras när 
förundersökningsrapporten kommer in och redigeras ytterligare en gång då 
slutundersökningsrapporten kommer in. 
 
Om man gör på detta sätt så kommer FMI-systemet att skapa informationshistorik för FMI-
enheterna.  
 
Exempel på ärendegång och hantering i FMI-systemet: 
1. En FMI-enhet skapas och registreras utifrån en utredningsrapport. Endast ett fåtal attribut 

fylls i då dokumentationen oftast inte är fyllig. 
2. FMI-enheten redigeras och (åter)registreras utifrån den information som tillkommit via 

förundersökningsrapporten. I alla attribut som förändrades jämfört med förra 
registreringen sparas de gamla värden i informationshistoriken. Om geografiska data 
förändras sparas den gamla positionen/ utsträckningen. 

3. FMI-enheten redigeras och (åter)registreras utifrån den information som tillkommit via 
slutundersökningsrapporten. I alla attribut som förändrades jämfört med förra 
registreringen sparas de gamla värden i informationshistoriken. Om geografiska data 
förändras sparas den gamla positionen/ utsträckningen. 

 
I FMI-systemets sökapplikation syns enbart de senast registrerade data men 
informationshistoriken för attributdata går att söka fram via direkta SQL-frågor mot FMI-
databasen och man kan se icke-aktuell geografisk information genom programmet FME 
(Feature Manipulation Engine). 

9.2 FältGIS och FMIS 
Arbetsprocessen är något annorlunda om använder sig av Riksantikvarieämbetets FältGIS-
system. För varje steg anges inom parantes det verktyg som används.  
 
1 Planera ditt arbete – tänk igenom de moment du ska utföra. 
2 Förbered bakgrundmaterial (kartor och ev. annan information). (ArcView m.m.) 
3 Härnäst ska du antingen hämta metadata eller hämta ut de objekt du ska revidera. 
3.1 Om du enbart ska arbeta med nyregistrering: hämta ut åtminstone en FMI-enhet via 

KMS Konverteringsverktyg. På så vis får du de metadata du behöver. Gå till punkt 4. 
3.2 Om du ska revidera information för redan registrerade lämningar – hämta ut dessa 

(KMS Konverteringsverktyg). Tillsammans med de data du ska revidera får du de 
metadata du behöver. 

4 Fältdokumentation (fältGIS) 
5 Skapa registreringssession – Stäng registreringssessionen (Intrasis). 
6 Konvertera fältdata och exportera (KMS Konverteringsverktyg). FältGIS-datat skall 

läggas in i registreringssessionens mapp ”Import” 
7 Öppna registreringssessionen. Importera konverterade fältdata (ISX-filen). (Intrasis) 
8 Kontrollera informationen och komplettera vid behov (Intrasis).  
9 Registrera FMI-enheterna (Intrasis). 
10 Informationskontroll (FMIS Sökapplikation). 
 
För mer detaljerad information om hur man arbetar med fältGIS se det material som delas ut i 
samband med utbildningar. 



 

64 

10 Problemhantering 

10.1 Problem vid installation 
Om du får följande meddelande när du försöker skapa en registreringssession: 
 

 
 
Börja med att kontrollera sökvägen till FMI-servern. 
Klicka på "vanliga” Start-knappen, längst ned till vänster på din skärmbild.  
 

 
 
Du får då upp ett fönster där du klickar på Kör. 
Då får du upp en ny ruta. 
 

 
 
Skriv "regedit" i fältet och tryck OK. 
Då får du upp ett träd där du klickar dig fram till: … Intrasis/2.0 
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Då ser du till höger ett antal rader, bl.a. en med rubriken FMI-server. Bredvid denna står en 
http-adress. Denna ska vara: http://www.fmis.raa.se/axis/services/KMSTransport  
Ändra genom att markera rubriken FMI-server och högerklicka, då får du upp en ruta där du 
kan redigera adressen. Skriv in den rätta och tryck sedan OK. 
 
Kontrollera även adressen till servern i KMS Konverterteringsverktyg. Detta gör du genom att 
starta konverteringsverktyget och sedan välja Inställningar i Arkivmenyn. 
 

 
 
Du får då upp en ruta där du kan kontrollera och om det behövs ändra adressen. 
 

http://www.fmis.raa.se/axis/services/KMSTransport
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10.2 Felhantering vid registrering 
Vid fel på registreringen visas olika felmeddelanden beroende vad som är orsaken till felet. 
 
Ett objekt av typen Händelse har för få egenskaper av …/Ett objekt av typen FMI-enhet har 
för få relationer av typen (eller meddelanden med liknande ordalydelse) betyder att du glömt 
ange värde på något obligatoriskt attribut. I felmeddelandet framgår i vilken klass och vilken 
typ av attribut som saknas men inte exakt vilket objekt som måste kompletteras. Gå igenom 
de FMI-enheter du skapat/ redigerat och kontrollera att alla obligatoriska attribut är ifyllda 
och att alla objekt av annan klass än FMI-enhet har en relation till en FMI-enhet. 
 
Ett fel har uppstått i klientkommunikationen ”Save objects” 
Detta felmeddelande beror vanligen på att något objekt som kan ha subklasspecifika attribut 
har ett "hängande egenskapsvärde". Om man ändrar från en t.ex. lämningstyp till en annan 
(och förutsatt att den aktuella lämningstypen har egenskapsvärden) så "ramlar" den 
ursprungliga lämningstypens valda egenskapsvärde ner längst ned till vänster i dialogrutan. 
För att få bort värdet måste man trycka på Radera alla-knappen precis intill och sedan direkt 
på Spara-knappen. 
 
Felmeddelandet kan också bero på att datum (Registreringsdatum, Inventeringsdatum, 
Granskningsdatum) inte är skrivna på ett korrekt sätt (ÅÅÅÅ-MM-DD). 
 
Rätta till eventuella fel och prova därefter att registrera igen. Om problemet kvarstår bör du 
skriva ner felmeddelandet du får och skicka det tillsammans med KMS-loggen (se nedan) i en 
felanmälan till FMIS-support. 
 
KMS-logg 
Varje gång Klientkommunikation är i kontakt med den centrala servern på RAÄ så skapas det 
en rad i en logg som sparas på C:\Documents and Settings\xxx\Lokala inställningar\Temp där 
xxx är lika med ditt användarnamn.  
 
OBS! För att kunna se denna folder måste du ställa in Utforskaren att visa ”dolda filer och 
mappar”. 
 
Denna logg går att använda vid felsökning och bör bifogas vid felanmälan till FMIS support. 
 
Felfil och Export- och importfiler 
Vid registrering skapas det i C:\Program\RAA\Intrasis\TEMP ett XML-dokument som 
innehåller de data som Intrasis skickar till Klientkommunikation. Denna fil heter import.isx 
och ligger i mappen Input. 
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Vid en lyckad registrering skickar KMS tillbaka en XML-fil som bl.a. innehåller de 
registrerade FMI-enheternas RAÄ-nummer. Denna fil heter export.isx och ligger i mappen 
Output. 
 
Om något går fel vid en registrering skapas också ett XML-dokument som heter errors.xml. 
Denna fil ligger i mappen Output och kan vara lämplig att spara undan på ett annat ställe för 
att ha som referens vid felrapportering. 
 
OBS! De tre ovan nämnda filerna ligger kvar endast så länge kvittensfönstret är öppet i 
Intrasis. När detta stängs raderas också dessa tre filer från registreringssessionen. Kopiera 
därför de av dessa filer du vill spara innan du stänger kvittensfönstret. 

11 KMS Konverteringsverktyg 
Detta program installeras samtidigt som övriga komponenter i FMIS registreringsklient, men 
kan vid behov uppgraderas separat. Det används för att konvertera data från ett format till ett 
annat, t.ex. fältdata fångat med fältGIS till det format som registreringsapplikationen för 
FMIS kan hantera. 

11.1 Importera och konvertera fältdata 
För att importera och konvertera fältdata krävs det att det finns en registreringssession att 
importera datat till. Se kapitel 6.1.2 Skapa registreringssession.  
 
OBS! Att importera fältdata till en registreringssession kräver inte att du är online. 
 
Så här gör du för att importera och konvertera fältdata till FMIS: 
1. Öppna Intrasis och skapa en ny tom registreringssession. Stäng sessionen.  
2. Starta KMS Konverteringsverktyg. Använd Windows startmeny: Start  Program  

Intrasis  KMS Konverteringsverktyg 
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3. Välj därefter kommandot Från FältGIS v2 (XML+SHAPE från menyn Import. 
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I dialogen som öppnas markera med vänsterklick den mapp i vilken Shape-filerna ligger. 
Tryck därefter Välj katalog. 
 

 
 
Därefter importeras de Shape-filer som finns i den valda katalogen till 
Konverteringsverktyget. 
 

4. Vid importen sker en validering av data som bl.a. annat kontrollerar om lämningstyper är 
korrekt angivna och att FMI-komponenter har en relation till en FMI-enhet.  
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Konverteringsverktyget importerar inte objekt med felaktig metadata så om fel uppstår bör 
du redigera filerna i fältGIS/ArcPad och därefter göra om importen till dess att alla objekt 
är korrekta. 
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5. I konverteringsverktygets användargränssnitt kan du nu se 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. Geometriska data visas i form av koordinatserier, inte grafiskt. 
 
Du kan också titta på de till FMI-enheterna relaterade objekten genom att klicka på 
”knappen” som finns till vänster om varje FMI-enhet. Detta ”öppnar upp” FMI-enheten 
och visar dess Kvalitetsmärkning (här kallar Registrering) och Inventeringshändelse. 

6. 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 markera dem i trädvyn (CTRL + vänsterklick).  
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Välj därefter kommandot Till IntraSIS-XML (ISX) från menyn Export.  

7. I den dialog som då öppnas välj att exportera ISX-filen till din registreringssessions 
Import mapp (eller till annat ställe i filsystemet). 
 

 
 

Ge filen ett namn och tryck Spara.  
8. Öppna nu Intrasis och den session du skapade i konverteringskedjans första steg. Välj 

kommandot Importera från menyn FMIS-registrering.  
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Detta kommer att aktivera Guiden Importera objekt. 
9. I guidens första steg skall du ange vilken ISX-fil du vill importera. Tryck på ikonen som 

liknar en öppen mapp så kan du bläddra dig fram till rätt plats i filsystemet.  
 

 
 
Dialogen kommer alltid att först att leta i den öppna registreringssessionens mapp 
Importer (därför så rekommenderas det att lägga ISX-filen just där).  

10. Markera ISX-filen du exporterade i punkt 7 och tryck Öppna. 
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11. 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.  
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12. Guiden bekräftar att importen är utförd, hur många objekt som skapats och hur många 
felaktiga objekt som sparades undan i en fil. Tryck Klar. 
 

 
 

De importerade FMI-enheterna (med relaterade objekt) kan nu redigeras eller registreras på 
samma sätt som FMI-enheter som skapats direkt i Intrasis. 

11.2 Konvertera FMIS-data från Kulturmiljöservern (KMS) till andra format 
Med hjälp av KMS Konverteringsverktyg kan man ta ut data från Kulturmiljöserverns FMI-
databas och därefter konvertera den till format som t.ex. kan läsas i FältGIS.  
 
OBS! Du måste vara on-line för att kunna importera data från KMS till KMS 
Konverteringsverktyg. 
 
1. Starta KMS Konverteringsverktyg. Använd Windows startmeny: Start  Program  

Intrasis  KMS Konverteringsverktyg 
2. Logga in på KMS genom att gå till menyn Arkiv och välj kommandot Logga in till KMS 

I dialogen som då öppnas använder du samma användarnamn och lösenord som när du 
registrerar eller hämtar data från FMIS i Intrasis.  
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Efter lyckad inloggning visas texten ”Inloggad mot KMS” längst ner till höger. 

3. För att importera data från KMS gå till meny Import och välj kommandot Från KMS. 
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I dialogen som öppnas kan du välja mellan olika sätt att söka ut de poster du vill importera 
från KMS.Det finns fem olika sätt att söka ut de FMI-enheter du vill importera: RAÄ-
nummer, Administrativt område, Geografisk utsträckning, Kartbladskod och KMS-
nummer. 
 
OBS! att om man hämtat ut ett objekt och någon annan hinner hämta ut, redigera och 
registrera samma objekt innan man själv ska registrera så måste man hämta ut objektet 
ifråga igen. Låt det alltså inte gå för lång tid mellan att du hämtat ut ett objekt och att du 
redigerar och registrerar in det igen. 
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Vid utsökning på RAÄ-nummer kan du hämta ut flera FMI-enheter samtidigt genom att 
separera RAÄ-nummer med komma, t.ex. Vankiva 25:1, Vankiva 25:2, Vankiva 235. 
 

 
 
Vid sökning på administrativ indelning måste du börja med att ange län, därefter kommun 
och sist socken. Observera att KMS konverteringsverktyg inte är avsett att hämta ut hela 
län eller kommuner (som kan innehålla tiotusentals FMI-enheter). 
 

 
 
Du kan också söka ut alla FMI-enheter inom en rektangel du själv definierar genom att 
ange rektangelns sydvästra och nordöstra koordinater. Alla koordinater skall anges i RT90 
2.5 gon V. 
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Du också ta ut alla FMI-enheter inom ett kartblad (tagna från fastighetskartans 
kartbladsindelning i RT90 2,5 gon V). Ange helt enkelt kartbladsbeteckningen – det spelar 
ingen roll om du använder stora eller små bokstäver. 
 

 
Slutligen kan du hämta ut FMI-enheter genom att ange deras KMS-nummer (även kallat 
objektid, dock inte samma sak som RAÄ-nummer). 

4. När data har importerats till KMS Konverteringsverktyg kan du exportera det till det 
format du önskar genom att gå till menyn Export och välja relevant kommando.  

5. Namnge de exporterade filerna och välj vilken katalog i filsystemet de exporterade filerna 
skall sparas och tryck Välj katalog. Exporten startas – när den är färdig visas att exporten 
är klar till vänster i KMS Konverteringsverktygs undre ram (det står t.ex. ”FältGIS v2-
export klar. 8 markerade objekt exporterade.”). 

6. Exporterade data är nu redo att användas i t.ex. FältGIS eller annat lämpligt program t.ex. 
i ArcView för analys eller presentation/ avisering. 
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12 Appendix A – Obligatoriska attribut och relationer 

12.1 FMI-enhet 
Obligatoriska attribut är: 
Lämningstyp 
Antikvarisk bedömning 
Skadestatus 
Undersökningsstatus 
 
Följande relationer är obligatoriska: 
Relation till minst en FMI-Händelse. 
Relation till minst en Kvalitetsmärkning. 
Om FMI-enheten inte har en ”Ingår i”- relation till en annan FMI-enhet är relation till minst 
ett GeoObjekt obligatoriskt. 

12.2 GeoObjekt 
Följande relationer är obligatoriska: 
Ett GeoObjekt måste ha en relation till en, och endast en, FMI-enhet 

12.3 Kvalitetsmärkning 
Obligatoriska attribut är: 
Registrerare 
Registreringsdatum 
Registrerande organisation 
 
Följande relationer är obligatoriska: 
Relation till minst en FMI-enhet. 

12.4 FMI-Händelse 
Obligatoriska attribut är: 
Typ 
 
Vilka övriga attribut som är obligatoriska varierar med FMI-Händelsens subklass. 
 
Följande relationer är obligatoriska för alla FMI-Händelser oavsett subklass: 
Relation till minst en FMI-enhet. 

12.4.1 Anmälan 
Obligatoriska attribut är: 
Diarienummer 
Anmälningstyp 
Anmälningsdatum 

12.4.2 Inventering 
Obligatoriska attribut är: 
Ansvarig person 
Granskningsdatum 
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12.4.3 Besiktning 
 
 

12.4.4 Skadeinventering 
Skall inte användas vid handläggning eller användning av fältGIS 
 

12.4.5 Myndighetsbeslut (Beslut enligt KML och Annat Beslut) 
Obligatoriska attribut är: 
Beslutande myndighet 
Diarienummer 
Beslutstyp 
Beslutsdatum 

12.4.6 Arkeologisk undersökning  
Obligatoriska attribut är: 
Ansvarig person 
Undersökningstyp 
Undersökningsdatum 
Diarienummer 

12.4.7 Slutredovisning 
Obligatoriska attribut är: 
Ansvarig person 
Undersökningstyp 
Undersökningsdatum 
Diarienummer 

12.5 FMI-Referens 
Obligatoriska attribut är: 
Typ 
 
Vilka övriga attribut som är obligatoriska varierar med FMI-Referensens subklass. Endast de 
subklasser av FMI-Referens som har obligatoriska attribut listas här. 
 
Följande relationer är obligatoriska för alla FMI-Referenser oavsett subklass: 
Relation till minst en FMI-enhet. 

12.5.1 Artefaktsamling 
Obligatoriska attribut är: 
Ansvarigt museum 
Inventarienummer 

12.5.2 Extern identitet 
Obligatoriska attribut är: 
Externt register 
Extern identitet 
Ansvarig organisation 
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12.5.3 Kartmaterial 
Obligatoriskt attribut är: 
Kartakt (här anges kartaktsnummer) 

12.6 Bild 
Obligatoriska attribut är: 
Titel 
Bildformat 
Upphovsrätt 
 
Följande relationer är obligatoriska: 
Relation till minst en FMI-enhet. 
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13 Appendix B – Klassen Händelse, subklasser 

13.1 Anmälan 
Här dokumenteras anmälningar som leder till att en FMI-enhet skapas eller får förändrat 
informationsinnehåll. 

13.2 Annat beslut 
I FMI-systemet kan man registrera myndighetsbeslut (enligt andra lagar än 
Kulturminneslagen) som påverkar en kulturhistorisk lämning t.ex. en länsstyrelses beslut om 
skyltning av en fornlämning. 

13.3 Arkeologisk undersökning 
Här dokumenteras (arkeologiska) undersökningar som leder till att en FMI-enhet skapas eller 
får förändrat informationsinnehåll. 

13.4 Besiktning 
Här dokumenteras olika typer av besiktningar av kulturhistoriska lämningar som utförs utan 
myndighetsbeslut. 

13.5 Beslut enligt KML 
I FMI-systemet kan man registrera myndighetsbeslut (enligt Kulturminneslagen) som 
påverkar en fornlämning t.ex. en länsstyrelses beslut om särskild utredning. 

13.6 Inventering 
Här dokumenteras händelser som Revideringsinventeringar eller Skog & Historia 
inventeringar. 

13.7 Skadeinventering 
Skadeinventering är ett specialfall av händelse som inte ska användas vid vanlig registrering 
utan endast tillsammans med StormGIS, ett specialutvecklat dokumentationsverktyg som togs 
fram för dokumentation efter stormen Gudrun. 

13.8 Slutredovisning 
Här dokumenteras slutredovisningar (anmälan om slutförd arkeologisk undersökning) som 
leder till att en FMI-enhet skapas eller får förändrat informationsinnehåll. 
 


