
Beständiga länkar till rapporter 
Vi har fått flera frågor angående hur man kan få beständiga länkar till enskilda rapporter. 

 

Om du söker fram en rapport i Forndok (app.raa.se/oppnadata/forndok/) så kan du kopiera en 
beständig länk. Se nästan högst upp till vänster. 

 

 
 

Klicka på ”Kopiera länk till denna post” och du har kopierat länken.  

 

Ett annat sätt att länka till rapporten är att istället länka till uppdraget som rapporten finns på. Klicka 
på ”Dela” högst upp på uppdragskortet så får du en beständig länk till uppdraget. Denna länk går 
alltid till Fornsök, även om du står i Fornreg när du kopierar den. 

 

 
 

Observera att du INTE får en beständig länk om du högerklickar på rapportlänken och kopierar 
länkadressen som finns på uppdragskortet i Fornreg eller Fornsök. 

 

 
 

Vi planerar att utveckla Fornreg/Fornsök och Forndok så att man enklare och tydligare hittar 
beständiga länkar till rapporter. 

 

app.raa.se/oppnadata/forndok/


Öppna data-portalen har förändrats 
E-tjänsten för Riksantikvarieämbetets öppna data (pub.raa.se) har förändrats. Du behöver inte längre 
söka i en lista efter det datauttag du behöver. Istället anger du län, kommun eller hela Sverige i ett 
sökfält och får med en gång upp rätt uttag. Inom kort kommer du även att få tillgång till mer 
detaljerade beskrivningar av de olika produkterna som finns tillgängliga där. 

 

Förändringar av Fornreg/Fornsök 

Fritextsök 
Nu kan du söka i de textfält som beskriver lämningen, använd fältet Sök. Där skriver du ett eller flera 

ord.  

 

 



I sökresultatet ser du vilket ord som du fått träff på. 

 

 

Om du skriver in flera sökord kommer du få träff på de lämningar där samtliga sökord finns inskrivna. 

Till exempel liggande OCH höna. 

 



 

Bra att känna till 

 Det saknas inskriven text på ett stort antal lämningar i lämningsregistret. Där finns 

beskrivningarna av lämningen i den skannade inventeringsboken. Det innebär att du inte får 

träff på dessa lämningar när du gör en fritextsökning. 

 

 Bland de äldre registreringarna i lämningsregistret finns sådana som har en beskrivningstext 

som innehåller flera lämningar. De härrör från inventeringsboken där ett uppslag kunde 

innehålla flera undernummer. Dessa är inte upprättade och samma text kan därför finnas på 

flera lämningar. Det innebär att du kan få träff på flera lämningar där ordet du söker 

egentligen inte finns. 

 

 Begränsa gärna din sökning genom att filtrera på till exempel ett geografiskt område. Sökning 

tar annars längre tid. 

 

Valt undersökningsområdet är tydligare i kartan 
När du sökt fram ett uppdrag i Fornreg eller Fornsök blir nu uppdragets undersökningsområde 

turkost. Det gör det lättare att urskilja i kartan, särskilt om du har informationslagret 

Undersökningsområden tänt. 



 

 

Ändrat gränssnitt 
Gränssnitten (utseendet) för Fornreg och Fornsök har förändrats lite grand. Förändringarna har gjorts 
på grund av regler vad gäller tillgänglighet. Bland annat så markeras den funktion/det fält man valt 
med en gulorange ram. 

 

 
 

 

 

 


