
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 

Skickat den: 27 februari 2020 

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 

kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 

om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här 

  

Tryckta rapporter  

Vi vill påminna om att sedan införandet av den nya processen under hösten 2018 ska tryckta 

rapporter (över olika arkeologiska insatser) inte längre skickas till Riksantikvarieämbetet, detta 

gäller även rapporter över undersökningar genomförda innan den nya processen infördes. 

Rapporter kopplas till aktuellt uppdrag och laddas upp i Forndok via Fornreg. 

Ladda upp rapporter 

Kom ihåg att det ska vara den slutgiltiga och av länsstyrelsen godkända versionen av rapporten 

som ska laddas upp i Forndok. Om man laddar upp fel version så måste Riksantikvarieämbetet 

fatta ett gallringsbeslut och ta bort den felaktiga versionen innan man kan ladda upp den 

korrekta versionen. 

Om det handlar om ett uppdrag som Riksantikvarieämbetet skapat i efterhand (dvs. som inte 

kommer från ASK) så måste det korrekta undersökningsområdet ha lagts in innan man laddar upp 

rapporten (dvs UO ska inte ligga på länsstyrelsens hus när rapporten laddas upp) annars får 

rapporten fel metadata vad gäller geografiska uppgifter. 

Forndok 

Riksantikvarieämbetet (avdelningen för arkiv och bibliotek) genomför just nu en enkät för att 

samla in synpunkter och förbättringsförslag på tjänsten Forndok. Fokus ligger 

på sökfunktionaliteten. I Forndok kan du söka efter arkeologisk dokumentation, främst 

rapporter. Svara gärna på enkäten och hjälp oss att förbättra arbetet med Forndok! Enkäten pågår 

till och med 23 mars. 

Klicka här för enkäten eller besök Forndok där det finns en länk till enkäten på förstasidan.   

För mer information, kontakta forndok@raa.se  

Importerade uppdrag 

Vi har fått en del frågor om importerade uppdrag. Uppdrag som har status "Importerat" hör till de 

äldre uppdrag (före 2018) som samlats in och lagts in maskinellt i Fornreg. I samband med det 

gjordes vissa manuella kontroller. Kvaliteteten på de importerade uppdragen varierar, ibland finns 

ett korrekt UO och rapport, ibland enbart ett diarienummer och en punkt som UO. Trots 

variationen i kvalitet beslutade Riksantikvarieämbetet att importera dessa uppdrag eftersom 

informationen ändå kan vara till nytta. 

De berörda lämningarna är inte kopplade till de importerade uppdragen (dvs. de listas inte på 

respektive uppdrag). Men lämningarna är ändå oftast registrerade utifrån FMIS-blanketter. Mer 

information om importerade uppdrag finns här.  

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/)
https://www.anpdm.com/survey-public/4245594A7842425F457040/4142594B78474B514371
https://app.raa.se/oppnadata/forndok
mailto:forndok@raa.se
raa.se/hitta-information/fornsok/hjalp/importerade-uppdrag/
raa.se/hitta-information/fornsok/hjalp/importerade-uppdrag/


Ny funktionalitet i Fornreg/Fornsök 

Vi har under hösten gjort ett ganska stort och tidskrävande arbete med att justera tekniken 

bakom hämtning och doppning i Lantmäteriets tjänst för län- och kommungränser. Det innebär 

att de geografiska uppgifter som nu genereras på uppdrags- och lämningskort samt i metadatat 

för rapporter i Forndok är korrekta. De eventuella fel som finns i rapporternas metadata (i 

Forndok) sedan tidigare kommer vi att rätta. 

Vi har även fått följande funktionalitet på plats i Fornreg och Fornsök: 

 Informationslagret "Lämningar etiketter" visar etiketter med lämningsnumret i kartan.  

 Fastighetsbeteckningar visas nu även i Fornsök om du tänder "Fastighetsgränser" 

under Kartor. 

 En genväg till balken Dokument och bilder finns nu under beskrivningsfältet i form av länken 

"Ytterligare information kan finns under Dokument och bilder". 

Support 

Vi vill påminna om att det bästa sättet att komma i kontakt med Fornreg support är att 

maila fornsok@raa.se  eller ringa 08-5191 8600 (öppen kl 9.00-11.30, 13.00-15.00). Vi har 

kontinuerlig bevakning på dessa kanaler. Undvik att kontakta personer som arbetar med 

supporten direkt. Risken är att personen inte kan prioritera din fråga eller kanske inte svarar i 

rimlig tid pga semester eller sjukdom. Vi vill också (på ett enkelt sätt) få in alla frågor i statistiken. 

 

Slutligen vill vi informera om att handledningen för Fornreg nu är uppdaterad. Du hittar den 

här. 

Med vänliga hälsningar 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

 
 

mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/
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