
Nya funktioner i Fornreg/Fornsök 

Den 22 augusti 2019 driftsatte vi följande funktionalitet. 

Utskriftsversion och utskriftsfunktion 
Du kan nu få en förhandsgranskning av lämningens information genom att klicka på Utskriftsversion 
längst upp på lämningskortet. Via den kan du dessutom skriva ut lämningsinformationen genom att 
klicka på Skriv ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se äldre versioner av lämningens registreringar för att jämföra med den nuvarande 
Under balken Versioner längst ned på lämningskortet ser du de registreringar som är gjorda för 
lämningen. För de lämningar som har äldre versioner kan du nu titta på dessa genom att klicka på 
Visa. Den öppnas då i en ny flik, så att du kan jämföra de olika versionerna med varandra. 

 

 

Positionera karta via koordinater 
Nu kan du positionera kartan genom att skriva in koordinater. Funktionen hittar du genom att klicka 
på symbolen som finns till höger i kartan under zoom-verktyget. 



 

 

Sök genom handritad polygon i kartan 
Nu kan du ange ett område i kartan som du vill söka i genom att rita en polygon. Funktionen hittar du 
under Sök lämning. Observera att du måste du zooma in i kartan en bit för att funktionen ska vara 
aktiv. Klicka på ”rita geografiskt område”. 



 

Klicka sedan med markören i kartan och rita ett område. Dubbelklicka när du vill avsluta din polygon 
och klicka sedan på knappen Klar. Då kommer du tillbaka till sökformuläret där du kan lägga till 
ytterligare sökkriterier. Klicka på Sök för att utföra sökningen. 

 



Vill du ändra din polygon kan du klicka på pennan intill ”markerat område” så kommer du tillbaka till 
ritläget. Där kan du dra i polygonens linjer till önskad storlek. 

 

Sök på lämningens undersökningsstatus, skadestatus och registreringsstatus 
Vi har lagt till möjligheten att söka på fler attribut för lämningen. Du hittar dem under Sök lämning. 



 

Ändringar i användargränssnittet 
Vi har även justerat en del saker i användargränssnittet, stora om små. Du har säkert lagt märke till 
att när du hämtar lämningar till ditt uppdrag inom undersökningsområdet visas listan med 
geometrier till vänster om kartan istället för under den som tidigare. 



 

 


