
Lathund till Importfunktion för Fältreg  
 

Förberedelse: Starta din webbrowser (Google Chrome eller Microsoft Edge). Gå till URL 

https://raa.metria.se/import. Logga in på webbsidan med ditt Fältreg-konto. 

 

1 Rasterdata - import 

 

1. Se till att fliken Importera är vald. 

2. Välj Bläddra och markera den fil som skall importeras, måste vara i zip-format. 

3. Det är viktigt att innehållet i zip-filen är i formaten: IMG-, JPEG- eller TIFF1. Endast 1st 

rasterfil (inklusive tilläggsfiler) per zip-fil. Importfunktionen stödjer koordinatsystemen 

WGS84, RT90 och SWEREF99TM. Maximal utsträckning per rasterfil är 5x5km. 

4. Välj Rasterdata i fältet Indatatyp. 

5. Välj vilken fältsession rasterdatan ska tillhöra. 

6. Ange Namn och Beskrivning på den rasterdata som skall importeras. 

7. Välj sedan knappen IMPORTERA. 

1. Ifall en av uppladdningsgränserna har nåtts kan det vara nödvändigt att ta bort en eller 

fler filer innan det går att importera igen. Se avsnitt 3 och 4 för borttagning. 

 

                                                 
1 Om du använder en world-fil för georektifiering till din TIFF-fil så använd filändelsen .tfw istället för .tfwx (ändringen 

kan göras direkt i Utforskaren). 

https://raa.metria.se/import


 

 

 

 

 

 

Hur lång tid det tar att importera beror på storleken på zip-filen och utbredningen av rasterfilen.  

 

 

Om allting går bra så blir man skickad till en resultatsida där statusen är Genomförd.  

 

Om något går fel så blir man skickad till en resultatsida med ett felmeddelande.  



2 Vektordata - import 

 

1. Se till att fliken Importera är vald. 

2. Välj Bläddra och markera den fil som skall importeras, måste vara i zip-format. Det är 

viktigt att innehållet i zip-filen är i formaten: Shape eller Geopackage. Endast 1st 

vektorfil (inklusive tilläggsfiler) per zip-fil. Importfunktionen stödjer koordinatsystemen 

WGS84, RT90 och SWEREF99TM. 

3. Välj Vektordata i fältet Indatatyp. 

4. Välj vilken fältsession vektordata ska tillhöra. 

5. Ange Namn, Beskrivning och Attribut på vektordata som skall importeras. 

6. Välj sedan knappen IMPORTERA. 

1. Ifall en av uppladdningsgränserna har nåtts kan det vara nödvändigt att ta bort en eller 

fler filer innan det går att importera igen. Se avsnitt 3 och 4 för borttagning. 

 

 

 

 

 

 

Hur lång tid det tar att importera beror på storleken på zip-filen och antalet geometrier.  

 

 

 



 

 

 

Om allting går bra så blir man skickad till en resultatsida där statusen är Genomförd.  

 

Om något går fel så blir man skickad till en resultatsida med ett felmeddelande och där statusen är 

Import misslyckades.  



 

3 Rasterdata – ta bort 

 

 

1. Välj fliken Ta Bort.  

2. Välj Rasterdata under Filtyp. 

3. Markera en eller flera rasterdata som ska tas bort. Du kan välja att filtrera i listan av 

rasterdata med hjälp av Filter-dialogen. 

4. Tryck på Ta Bort. 

 



 

 

När rasterdatan tagits bort blir man skickad till en resultatsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Vektordata – ta bort 

 
 

1. Välj fliken Ta Bort. 

2. Välj Vektordata under Filtyp. 

3. Markera en eller flera vektordata som ska tas bort. Du kan välja att filtrera i listan av 

rasterdata med hjälp av Filter-dialogen. 

4. Tryckt på Ta Bort. 

 

 

 



 

 

När vektordatan tagits bort blir man skickad till en resultatsida. 


