
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 

Skickat den: 22 april 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  

Slå samman lämningar 

På förekommen anledning vill vi påminna om att om man ska slå ihop lämningar (tex registrera ett 

gravfält eftersom man hittat nya gravar som tillsammans med redan registrerade lämningar bildar ett 

gravfält) - så ska man skapa en ny lämning (Gravfält), inte återanvända någon av de redan 

registrerade lämningarna och ändra denna till Gravfält. Mer information om hur du gör finns i 

handledningen. 

Objekt med flera geometrier 

En lämning kan ha flera geometrier (t.ex. ett gravfält kan delas av en väg, ett hålvägssystem består av 

flera hålvägar). Symbolen för lämningen placeras i en centrumpunkt baserad på hur samtliga 

geometrierna ligger. Symbolen är inte en (extra) geometri. 

Så här kan det se ut. 

 

 

Uppdrag med länsstyrelsebeslut 

Alla nya uppdrag med länsstyrelsebeslut ska skapas av länsstyrelsen. Uppdragsarkeologiska ärenden 

skapas i ASK och information om ärendena förs sedan över till Fornreg. Men några typer av uppdrag 

med länsstyrelsebeslut kan (ännu) inte skapas i ASK utan måste skapas av länsstyrelserna i Fornreg. 

Detta gäller:  

 forskningsundersökning 

 efterundersökning  

 övriga uppdrag 2 kap KML 

 kunskapsunderlag 

Praxisseminarierna 

17 och 18 mars genomförde vi två praxisseminarier. Fokus låg på sådant vi sett när vi kontrollerat en 

(https:/www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/)
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/handledning-for-registrering-av-lamningsinformation-i-fornreg-version-3-0/#sla-samman-flera-lamningar-till-en


del registreringar och frågor som kommit in till Fornreg-support. Den ursprungliga planen var alla 

deltagare skulle träffas i Stockholm men med anledning av Corona-epidemin fick vi ändra planerna. 

Istället bantade vi programmet och filmade tre genomgångar/föredrag som lades ut på Youtube. 

Deltagarna delades in i grupper och fick ett schema för när de skulle titta på de olika filmerna och när 

de skulle delta i videosamtal för frågor/diskussion. Trots en del teknikstrul är reaktionerna vi fått att 

seminarierna varit nyttiga och att det var bra att vi inte ställde in helt. 

Du hittar filmerna här 

Vi håller på att sammanställa de frågor och svar som togs upp i de olika diskussionsgrupperna. 

Sammanställningen kommer att läggas ut på samma plats. Vi undersöker möjligheterna att 

genomföra ytterligare ett möte för diskussion och frågor. 

Datauttag i formatet shape 

Vi är tvungna att göra vissa förändringar i de shape-filer som finns att hämta hem på vår Öppna data-

portal, https://pub.raa.se/. Förändringarna består i att vi inte längre har med någon information i 

vissa attribut eftersom shape som format har en begränsning till 255 tecken. Detta har gjort att 

filerna inte har gått att använda i samband med maskinella inläsningar. 

De attribut som berörs är följande:  

 Lämningar – nedladdning: beskrivn, egenskap, ing_lamn, antikv_mot, terrang, orienter, 

tradition 

 Uppdrag – nedladdning: socken 

I attributen kommer det istället stå följande text: Informationen finns endast i gpkg-filen. 

Detta är en akut lösning för att dessa filer överhuvudtaget ska kunna användas. Vi är dock medvetna 

om att information som berör egenskap, ingående lämning och socken är viktiga attribut för att 

förstå geodata och vi kommer att undersöka möjligheten att ändå kunna presentera dessa attribut i 

framtiden. 

Inga förändringar är gjorda i datauttagen i formatet geopackage. Där finns all information fullständigt 

beskriven. Det formatet har ingen begränsning i antal tecken. 

Vi kommer under året att påbörja en utredning angående att fasa ut shape som ett format vi 

tillgängliggör data i. Shape-formatet är gammalt och har begränsningar. Flera myndigheter har redan 

gått ifrån det och i samband med att Lantmäteriet under 2020 kommer fasa ut shape (2021 kommer 

de endast erbjuda data i geopackage) har även vi bestämt oss för att utreda frågan. Inget är bestämt 

än angående tidsplan eller om vi kommer sluta erbjuda shape, men vi vill ändå informera om läget 

och tipsa de av er som inte redan har provat geopackage att testa det formatet. 

Support 

På grund av Corona-epidemin och formerna för hur vi arbetar nu i supporten har vi blivit tvungna att 

stänga supporttelefonen. Om du behöver hjälp - kontakta Fornreg-support genom att maila 

fornsok@raa.se Vi har kontinuerlig bevakning på den e-postlådan. 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.  

 

Med vänliga hälsningar 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/praxisseminarium-17-och-18-mars-2020/
https://pub.raa.se/
mailto:fornsok@raa.se

