
Från: Fornsok  
Skickat: den 25 oktober 2018 12:59 
Till: Fornsok <fornsok@raa.se> 
Ämne: Information om införandet av Fornreg och Kulturmiljöregistret 
 
Hej 
  
Detta är ett utskick till dig som berörs av driftsättningen av det nya Kulturmiljöregistret och 
Fornreg. 
Vi kommer kontinuerligt att skicka ut information under införandet om nya funktioner i 
systemet samt ge lite status kring hur det går med införandet i stort. Vi kommer även passa 
på att förtydliga sådant som vi genom vår uppföljning kan se att man missuppfattat. 
  
STATUS INFÖRANDE 
Införandet går enligt plan, 10 län är nu driftsatta (Stockholm, Värmland, Västmanland, 
Östergötland, Dalarna, Halland, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Örebro) och drygt 200 
personer från länsstyrelsen samt arkeologiska utförare har genomfört den tvådagars 
lärarledda utbildning som erbjuds. Vi är i full gång att planera fortsatta utbildningstillfällen 
under våren 2019. Dessa kommer hållas ca 1 gr/månad. Vi återkommer i mejl och raa.se 
med exakta datum med möjlighet att anmäla sig. 
  
INFORMATION OM PÅGÅENDE UPPDRAG  
En del i införandet som kräver särskild hantering är alla pågående ärenden som påbörjades 
innan Fornreg och ASK driftsattes. 
För att få en så enhetlig hantering av dessa som möjligt har vi valt att läsa in dessa 
”bakvägen” i Fornreg så att du som utförare ska kunna rapportera lämningar och 
dokumentation på samma sätt, oavsett om det är ett gammalt eller nytt ärende. 
 
Vi har fått listor från varje länsstyrelse över ärenden som är beslutade arkeologiärenden 
men där någon rapportering fortfarande saknas, t.ex. lämningar eller basrapport. Dessa 
ärenden är nu inlästa och sökbara i Fornreg och där du har möjlighet att registrera 
lämningsinformation, dokumentation och kryssa i om fynd har påträffats (som kräver 
fyndfördelningsbeslut), precis som på nya ärenden. 
 
Dessa ärenden kräver dock lite specialbehandling. Bland annat så saknas korrekt 
undersökningsområde. Vi skulle nu vilja be alla arkeologiska utförare som arbetar i de 
driftsatta länen att gå in i Fornreg, söka upp alla ärenden på din organisation. Kontrollera att 
du känner igen de pågående ärenden (utifrån LST:s diarienummer). Är det något uppdrag 
som saknas eller där utföraren anser sig klar; stäm då av detta med LST-handläggaren så ni 
är överens och kontakta sedan Riksantikvarieämbetets support fornsok@raa.se så ändrar vi 
det som är felaktigt. 
 
En särskild hantering för dessa övergångsärenden rör även som sagt undersökningsområde. 
Då vi saknar dessa har vi valt att lägga alla geometrier för pågående uppdrag på 
länsstyrelsens byggnad. Vi skulle önska att ni som är arkeologiska utförare ersätter detta 
med korrekt undersökningsområde. En detaljerad instruktion kring hur du ersätter 
undersökningsområde och hur ni hanterar pågående ärenden hittar ni här Checklista 
pågående uppdrag 
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UTVECKLING 
Under v43 så släpps en ny version av Fornreg med följande förändringar: 

• Kvalitetshöjning/nyregistrering - Det ges nu möjlighet att nyregistrera en lämning 
utanför ett LST-uppdrag samt att redigera (kvalitetshöja) en befintlig lämning. Se 
vidare manual (länk till manual). 
(Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att när det rör sig om ett 
länsstyrelseärende ska registrering av lämningar ske genom uppdragskortet.) 

• Versioner - Ges möjlighet att följa versioner på en lämning. Funktionen ska 
vidareutvecklas så att det blir möjligt att plocka upp en tidigare version av lämningen 
och jämföra med den senast publicerade. 

• En legend har införts på kartan med teckenförklaring. 
• Diverse buggrättningar. 

 
Vi kommer närmaste tiden att fokusera utvecklingen på den APP som ska ersätta det tidigare 
fätregistreringsverktyget FältGIS. Appen kommer vara möjlig att ladda ner genom Google 
Play samt App Store och vara kostnadsfri. Denna kommer bli tillgänglig någon gång i början 
av 2019. 
 
En portal för våra nya WMS och nedladdningstjänster håller på att byggas upp, men du kan 
redan nu gå in och testa dessa WMS:er och tjänster för datauttag  här: 
https://pub.raa.se/oppna-data. 
  
Gällande import av insamlad äldre data (uppdrag och rapporter) så är vi nu klara med två 
omgångar till. Nästa vecka så kommer vi att läsa in tidigare uppdrag och rapporter från SAU 
samt Blekinge Museum 
 
ÖVRIGT 
Vi har börjat följa upp kvaliteten på de registreringar som så här långt gjorts i Fornreg och vi 
tycker att det i stort ser bra ut. 
Ett tips är dock att läsa och använda handledningen (länk till handledning) och 
Lämningstypslistan. Om du känner dig osäker vid en registrering så tveka inte att vända dig 
till vår support fornsok@raa.se eller tel: 08-5191 8600.  
 
Hälsningar  
Tord Klafver 
 
 

 
  
FMIS/Fornsök 
Vid frågor kontakta Fornsöks support: fornsok@raa.se 

FMIS-webbformulär: 
http://fmis-webbformular.raa.se/#/ 
 
Anvisningar: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis 
 
Kompletteringar och ändringar skickas till fmisreg@raa.se 
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