
 
 
Från: Fornsok  
Skickat: den 1 februari 2019 16:19 
Till: Fornsok <fornsok@raa.se> 
Ämne: Information om driftsättningen av det nya Kulturmiljöregistret och Fornreg  
Prioritet: Hög 
 
Hej! 
 
Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Kulturmiljöregistret och Fornreg. Vi skickar 
med jämna mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar per mail. Det är viktigt att 
ni läser igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. 
 
Införande 
Under hösten 2018 genomförde Riksantikvarieämbetet sammanlagt 11 utbildningstillfällen varav fyra 
för länsstyrelserna och sju för utförarna. Nästan 300 personer deltog varav knappt 100 från 
länsstyrelserna och 200 från drygt 60 olika utförare. Vi är mycket nöjda med uppslutningen och glada 
över det goda resultatet på de utvärderingar som gjordes vid utbildningarna. 

Tekniken fungerar så här långt bra, nya uppdrag skapas, lämningsinformation registreras och 
uppdrag avslutas. Just nu finns drygt 1550 planerade och pågående arkeologiska ärenden i Sverige 
enligt Fornreg. 
 
Under våren 2019 är sju utbildningstillfällen inplanerade för utförare, varav ett speciellt för 
Skogsstyrelsen. Hittills har 140 personer anmält sig. Till detta kommer ett tillfälle för handläggare på 
länsstyrelserna samt ett för de som ansvarar för seminarie- och forskningsgrävningar på 
universiteten. 
 
E-utbildningen för Fornreg är nu klar: https://www.raa.se/aktuellt/utbildning/kurser/ 
 
Ärendehantering 
Skickar en påminnelse till er arkeologiska undersökare att uppdatera undersökningsområdet på  era 
ärenden som vi fick läsa in ”bakvägen”, där UO placerades på LST:s byggnad i respektive län. För 
dessa ärenden är det även extra viktigt att LST-handläggaren meddelas då ärendet är klart, då de 
måste avslutas direkt i Fornreg och styrs inte av länsstyrelsens system ASK. 
 
Utveckling / Teknik 
Utvecklingen fortsätter, några uppdateringar som vi arbetar med just nu: 
 

• Samtliga lämningar är sedan tidigare migrerade från FMIS till KMR/ Fornreg. Vi fick dock inte med 
bokuppslag, händelser, maritim specialdokumentation och bilder då de först måste migreras till 
e-arkivet. Överflyttning av dessa filer pågår just nu. Detta är en process som tar ganska lång tid 
(snitt 1 vecka /län). Vi har valt att prioritera de län där flest lämningar saknar digitaliserade 
beskrivningstexter. Bifogar en lista på prioriteringsordningen: 
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Prioritetsordning 
per län för 
migrering av 
dokument och 
bilder 

Antal objekt per 
län som saknar 
beskrivning 

Antal objekt av 
totala antalet i 
procent 

1 Västerbotten 17658 75% 
2 Jämtland 18298 69% 
3 Västra 
Götaland 57258 57% 
4 Norrbotten 19297 52% 
5 Kronoberg 12828 46% 
6 Jönköping 17367 45% 
7 Gävleborg 13592 45% 
8 Södermanland 6507 22% 
9 Västernorrland 4289 22% 
10 Dalarna 5448 20% 
11 Stockholm 6034 16% 
12 Blekinge 2596 16% 
13 Örebro 1760 10% 
14 Östergötland 3201 8% 
15 Uppsala 2101 5% 
16 Halland 749 4% 
17 Gotland 437 2% 
18 Skåne 586 1% 
19 Västmanland 272 1% 
20 Värmland 269 1% 
21 Kalmar 84 0% 

 

I skrivande stund pågår importen av Kronobergs län. Hur det kommer att se ut kan ni se på detta 
exempel i Norrbotten: Länk 

• Vi utvecklar just nu i samarbete med Metria en app för fältregistrering som ersätter vår befintliga 
lösning FältGIS. Enligt tidplanen släpps FältReg i mars-19. 

• Nya publika Fornsök är nu under test. Den är till funktionen en kopia på Fornreg utan möjlighet 
att registrera samt utan GDPR- känslig information (fastighetsbeteckning och uppgiftslämnare). 
Den nya Fornsök planeras släppas under mars förutsatt att testerna faller väl ut. 

• Fornreg är nu anpassat för att fungera på mobila enheter. 

• Ärenden i Fornreg som genererats av ASK (LST:s handläggningsstöd), har fram till nu saknat VÄS 
kod 431-. Från och med 2019-02-01 kommer VÄS-koden att följa med. Hittar ni inte ärenden i 
Fornreg så för vana att söka med och utan VÄS-kod -431. 

• Det har efterfrågats en mätsticka som funktion i kartan, den finns nu! 

• Vi kommer under våren att utveckla möjligheten att registrera uppdrag som inte är initierade av 
LST, exempelvis utredningar utan KML-beslut. 

 

 

https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/00f5c775-9e1e-43f3-941a-3ecdc7418113


 
Behörigheter 
Vi ligger efter när det gäller formella beslut av behörigheter. Vi tror oss få ut samtliga beslut om 
organisationsbehörighet till er under februari. Med beslutet kommer även ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. Detta ska skrivas på av firmatecknare och returneras till 
Riksantikvarieämbetet. 
 
Import av insamlade historiska uppdrag och rapporter 
Hittills har 7057 äldre uppdrag importerats in i Kulturmiljöregistret. Under de närmaste månaderna 
kommer vi framförallt prioritera att få över alla arkeologiska rapporter från Samla till e-arkivet 
Forndok. För att göra detta krävs en georeferens. Vi har därför börjat skicka ut listor över Samla-
rapporter till utförare som vi bedömer kan ha inmätta undersökningsområden (för åtminstone en del 
av uppdragen), för att se om ni har möjlighet att skicka över dessa. I de fall geometrier inte finns så 
kommer vi istället ange en koordinatpunkt för uppdraget med hjälp av informationen i rapporten. 
Arbetet med detta är i full gång. För de utförare som redan överlämnat en hel del data i samband 
med insamlingen så kommer vi först att kontrollera vad som levererats innan de kontaktas för 
eventuell komplettering. Målsättningen är att alla rapporter som finns i Samla idag ska göras 
tillgängliga i Forndok och Fornreg så att ni och andra användare inte ska behöva söka i två olika arkiv. 
 
Registreringsstopp 
Vi får ännu in en del analoga arkivexemplar av rapporter. Som vi tidigare meddelat så kan vi inte 
längre ta emot dessa. Alla rapporter ska laddas upp som PDF:er på ett uppdrag i Fornreg. Är det så 
att uppdrag för aktuell rapport saknas så kontakta vår support, så lägger vi upp uppdraget. 
 
Har ni övriga funderingar så kontakta vår support fornsok@raa.se 

 
Vänlig hälsning, 
Fornreg support  
genom Karolina Ross 

 
 

 
  
KMR/Fornreg/Fornsök 
Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 
Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 
Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ 
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