
Utskick maj 2021 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 28 juni 2021  

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. 

Logga in i Fornreg 

Vi vill påminna om att Riksantikvarieämbetet inte lagrar ditt lösenord till Fornreg. Om du tappar bort 
lösenordet (kanske byter dator eller ominstallerar så det lagrade lösenordet försvinner) så kan du 
alltså inte få hjälp av oss. Det enda vi kan se är vilken e-postadress du angav när du ansökte om 
behörighet. Detta ser även din behörighetsadministratör.  

Det är därför viktigt att du anger verifieringsuppgifter kopplade till google-kontot så att du kan 
återställa ditt konto med hjälp av dem och därmed byta lösenord. Det är viktigt att du har aktuella 
verifieringsuppgifter eftersom Google skickar en återställningskod till det telefonnummer eller e-
postadress du angivit. Gå till Googles startsida (du måste vara inloggad) och välj Konto under Googles 
appar. Under Säkerhet uppdaterar du dina verifieringsuppgifter. 

 

Support under sommaren 

Fornreg-supporten kommer att vara bemannad under hela sommaren, utom tre dagar (9-11 augusti). 
Men vi är färre på plats så det kan ta lite längre tid innan du får svar. 

 

Ny version av Fältreg 

Nu finns version 1.1.8 av Fältreg att ladda ned på AppStore och Google Play. Förändringarna är 
följande: 

 När du laddar upp ett eget vektorlager får du nu med all dess metadata som presenteras när du 
klickar på en geometri i kartan.  

 Har du laddat upp fler egna vektorlager presenteras de med olika färger i kartan.   

 Polygonen för undersökningsområdet presenteras nu endast med en röd streckad linje och 
polygoner för lämningar har en mer genomskinlig färg än tidigare.  

 
I den bifogade bilagan kan du läsa en närmare beskrivning av förändringarna.  

 
Observera! Har du redan hämtade fältsessioner i Fältreg behöver du klicka på ”Uppdatera 
importerad data” under de tre prickarna längst upp till höger när du valt en fältsession för att se 
förändringarna. 

 

  

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/


Datum för Fornreg basutbildning hösten 2021 

Vi planerar att genomföra två Fornreg basutbildningar hösten 2021. Om behovet visar sig vara större 
så lägger vi eventuellt till ytterligare utbildningstillfällen. 

De två som är planerade nu ges under två heldagar: 

 12-13 oktober 

 16-17 november 

Vi planerar för att dessa utbildningar genomförs digitalt. 

Max 12 deltagare per tillfälle. 

Deadline för anmälan är 17 september. Anmälningar skickas till fornsok@raa.se 

 

Information finns även på https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-
fornreg/utbildningar-i-fornreg/ 

 

 

OBS att du inte kan svara på det här mailet. Skicka istället eventuella frågor och synpunkter till 

fornsok@raa.se 

 

Vi önskar dig en skön sommar! 

 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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