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ALLMÄNT 

Detta dokument beskriver uppgraderingen till FB 7.8.1. Dokumentet justeras vid behov, till exempel om vi får 
många frågor på en punkt som kan förtydligas. Tänk därför på att alltid titta om det finns en senare 
version av dokumentet på FB:s FTP innan uppgradering påbörjas.  

Samma sak gäller installationsfiler, hämta alltid hem dem i anslutning till att installation ska göras, för att ha 
senaste versionen.  

 

FB 7.8.1 innefattar följande komponenter: 
 

• FB Ytladdning 7.8.1 (starkt rekommenderad för alla) 

• FB Schemaläggare 7.8.1 (tvingande för alla med automatisk filhämtning till FB Ytladdning) 

• FB FIR Webb 7.8.1 (tvingande för dig med FB FIR RiksSök men rekommenderad för alla som 
använder FB Webb) 

• FB Hjälpprogram 7.8.1 (online-program på https://gem.sokigo.com/fb) 

• FB KID RiksSök 7.8.0 (endast en tvingande konfigurationsändring) 

 

Officiellt gränssnitt 

• Officiella vyer 7.8.0 (tvingande) 

• FB Webbtjänst 7.8.1 (valfri) 

 

 

 

https://gem.sokigo.com/fb
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

FB 7.8.1 är en delvis tvingande version, främst till följd av förändringar från Lantmäteriet. 
Förändringarna från Lantmäteriet berör FB FIR RiksSök samt ny leveransplats för kartdata (före detta 
GSD Fastighetskarta).  

 

Läs även igenom versionsmeddelandet FB 7.8.1 VM.pdf 
 

1.1 Filhämtning 

• Gå till Sokigos hemsida och produktsidan FASTIGHET & BEFOLKNING.  

 

• Klicka på LADDA NER (KRÄVER INLOGGNING) 

• Klicka på HEMSIDAN-FB -> Aktuell version 

Hämta ALLTID hem filer samma dag som du ska installera så att du har den allra senaste versionen 
inklusive eventuella patchar.  

Det går också att gå direkt till FTP:n genom den kompletta adressen, använd gärna Utforskaren eller ett 
FTP-program om du går denna väg: ftp://ftp.sokigo.com/HEMSIDAN-FB 

• Användarnamn: HEMSIDA-FB 

• Lösenord: O@ImymVM 
  

https://sokigo.com/vara-produkter/fb-fastighet-befolkning/
ftp://ftp.sokigo.com/HEMSIDAN-FB
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1.2 Förberedelser 
Kontrollera att du har FB 7.8.0. Kontrollera även att systemkraven uppfylls.  

 

1.2.1 Funktionstest 

FB Webb 

1. Starta FB Webb, se att alla flikar går i gång.  

2. Notera vilket eller vilka databasnamn som finns.  

3. Kontrollera gärna om AD används i FB Webb 

 

1.3 Konfigurera sökväg till Lantmäteriet 
För att kunna anropa Geotorget måste användare till Lantmäteriet fyllas i. Kunder som har FIR RiksSök 
aktiverat har troligtvis redan dessa uppfifter ifyllda. 

1. Starta FB Underhåll genom att gå till https://gem.sokigo.com/fb 

2. Välj FB Underhåll och logga in som tabellägare eller med AD-inloggning 

3. Gå till Inställningar - Lantmäteriet inställningar… 

4. Om uppgifter fattas, fyll i uppgifter till Lantmäteriet. Användare och lösenord är troligtvis samma 

som användas till Geodataplatsen. OBS! Url till Lanmäteriet måste fyllas i om den är ljusgrå, då är 

det bara en hjälptext som visar vad man ska skriva.  

5. Klicka på Testa för att se att uppgifterna är korrekta.  

 
 

 

 

 

  

https://gem.sokigo.com/fb
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1.4 Konfigurera FB KID RiksSök i FB Underhåll 
För att FB KID RiksSök ska fortsätta att fungera efter 2021-12-15 behöver en ändring göras i FB Underhåll. 
Gör så här: 

1. Gå till Aktivera -> FB KID RiksSök 

2. Ändra V2 till V3 i Url till Skatteverket, se bild nedan 

3. Fyll i ett valfritt Personnr och tryck på Testa för att se att allt är ok 

4. Tryck på Spara 

 

OBS! Om ni har flera databasanslutningar som använder FB KID RiksSök tänk på att göra ändringen 

för alla anslutningar.  

 

 
 

 

1.5 Uppdatera vyer 
Vyerna måste uppdateras i samband med uppgradering eftersom det har skett rättningar i några vyer.  

Länk till FB Underhåll: https://gem.sokigo.com/fb 

Gör så här: 

• Logga in i FB Underhåll som tabellägare och administratör om Oracle används. För MS SQL 
Server räcker det med tabellägare. 

• Välj Vyer – Uppdatera standardvyer. 

• Välj Vyer – Uppdatera spatialt FB. 

• Välj Vyer – Uppdatera FB Integration. 

• Välj Vyer – Uppdatera prestandavyer. 

• Välj Vyer – Uppdatera 
standardsynonymer (endast Oracle) 

 

Det är alltid ok att skapa om vyerna när som helst mellan versioner. Du kan alltid genomföra ovanstående 
steg som en första åtgärd om du känner dig fundersam över något.   

 

  

https://gem.sokigo.com/fb
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1.6 FB Ytladdning 
Nytt from januari 2022 är att Lantmäteriets geodata byter leveransplats från geodataplatsen till Geotorget. 
För att kunna fortsätta med filhämtning (manuellt eller automatiskt) måste en beställning till Geotorget finnas. 

FB Ytladdning 7.8.1 används för automatisk inläsning av filer som hämtats från Geotorget. 

FB Ytladdning är oftast installerad på samma server som FB. 
 

1.6.1 Uppgradering till FB Ytladdning 7.8.1 

För att uppgradera FB Ytladdning, gör så här: 

1. Packa upp innehållet i zip-filen FB Ytladdning (v 7.8.1.0).zip. Den innehåller installationsprogram 
för FB Ytladdning. Använd 32-bitarsversionen vid behov. 

2. Installera den nya versionen 7.8.1 genom att köra FB AutoLaddaLmGeoFtp.msi.  
 
Installeras FB Ytladdning på en ny dator måste det även konfigureras. För mer information se 
Installation Ytladdning 7.8.1.pdf.  

 

1.6.2 Tag bort befintlig filhämtning mot geodataplatsen 

Från den här versionen måste filhämtningen pekas om att gå till Geotorget (var tidigare Geodataplatsen). 
Den nya hämtningen sker med FB Schemaläggare och INTE med Windows Task Scheduler. Befintlig 
hämtnng i Windows Task Scheduler bör tas bort. 

Gör följande i Windows Task Scheduler: 

1. Tag bort de aktiviteter som har med enbart filhämtning av geodata att göra. OBS! Aktiviteter för 

ytladdning skall INTE tas bort. 

1.6.3 Schemalägg hämtning från Geotorget med FB Schemaläggare 

FB Schemaläggare används bland annat för hämtning av geodata från Geotorget. FB Schemaläggare 7.8.1 
måste användas.  

Gör så här för att installera FB Schemaläggare: 

1. Kontrollera var nuvarande version av FB Schemläggare är installerad.  
2. Avinstallera befintlig version. 
3. Stoppa tjänsten FB Schemaläggare.  
4. Packa upp innehållet i zip-filen FBSchedulerService 7.8.1.0.zip. Den innehåller installationsprogram 

för FB Schemaläggare.  
5. Installera den nya versionen 7.8.1 genom att köra Fb.SchedulerService.Install.msi. Kontrollera att 

den hamnar på rätt plats, dvs samma plats där den tidigare versionen var installerad.  
 
Installeras FB Schemaläggare på en ny dator måste det även konfigureras.  
För mer information se Installation FB Schemaläggare 7.8.1.pdf.  
 

Problem med FB Shemaläggare? Kontrollera att du har rätt .Net-version. Ett systemkrav för FB 
Schemaläggaren är .NET5 som hittas på följande länk (samma som FB Schemaläggare 7.8.0):  

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-5.0.9-windows-hosting-
bundle-installer 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-5.0.9-windows-hosting-bundle-installer
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-5.0.9-windows-hosting-bundle-installer
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1.6.4 Konfigurera filhämtning i FB Konfiguration 

Strukturen för geodata hämtad från Geotorget ser lite annorlunda ut än tidigare vilket gör att vi behöver 
skapa nya jobb för filhämtningen. 

Gör så här för att skapa nya jobb för filhämtning från Geotorget: 

1. Skapa ett nytt jobb av typen Geotorget filleverans. 
 

2. Ange order-id för produkten och katalog där filerna ska laddas ner. Döp förslagsvis katalog till 

produktnamnet och att namnet på jobbet innehåller produktnamnet. Då blir det tydligt vad som 

hämtas. Vi rekommenderar att ni undviker mellanslag och svenska tecken i katalognamnen.  
 

3. Ange en tidpunkt utanför kontorstid för jobbet, t ex tidigt på morgonen. Jobbet körs varje vecka.  
 

4. Klicka i kryssrutan Aktiv. 
 

5. Skapa nytt jobb för samtliga produkterna. Sätt gärna några 

minuters intervall mellan jobben. Observera att 

nedladdningskatalogerna som sätts under fliken Geotorget 

Filleverans MÅSTE vara olika för varje jobb. 
 

6. Provkör jobben (genom att sätta en tidpunkt till snart) och 

verifiera att filerna har laddats ner till rätt katalog. Du kan se 

dina jobb under Jobblista. 
 

7. Ändra tillbaka till rätt tid för jobben när du sett att filhämtningen fungerar. 
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1.6.5 Konfigurera ytladdning i FB Konfiguration 

I och med att filerna nu hamnar i andra kataloger än när de hämtades hem med version 7.8.0 så måste de 
nya filerna pekas ut i ytladdningen. 
 

1. Peka ut de nya filerna för Fastighetsytor, Byggnadsytor och Planytor på respektive flik. Klicka på 

Lägg till för var och en.  

2. När du har pekat om alla sökvägar, tag bort sökvägarna till de gamla filerna. 

 
 

3. Starta ytladdning från Windows Task Scheduler för att verifiera att inläsning görs från de nya 

filerna. 
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1.7 Uppgradera FB Webb till 7.8.1 
Uppgradering till FB Webb FIR är tvingande att göra för dig som FB FIR RiksSök. Detta för att sektionen 
Samfällighetsföreningsinformation ska fortsätta att fungera i rapporterna Fastighetsinformation och 
Fastighetsinformation RiksSök.  

Det är rekommenderat att alla installerar denna version eftersom den även innehåller en del andra 
förbättringar. Förändringen av tjänster hos Lantmäteriet sker 2021-12-07 så det är viktigt att FB 7.8.1 
installeras snarast möjligt efter release.   
 

För FB Webb 7.8.1 ingår följande moduler i den nya versionen: 

FB Webb Installationsfil Releasedatum 

FB FIR 7.8.1 FB FIR (v7.8.1.0).zip 2021-12-07 

Uppgradering av FB Webb 7.8.1 omfattar BARA FIR. Vi rekommenderar dig dock att se över så att du har 
senaste versionen av patchar på FB 7.8.0. 

1.7.1 Viktig information om FB Webb och AD-inloggning 

Om Active Directory används för inloggning eller om någon av de web.config-filer i FB Webb har redigerats 
manuellt måste filen/filerna tas bort innan uppgradering. Detta gäller även underliggande modulers 
web.config. Om du är osäker, tag alltid bort alla web.config före uppgradering.  

Sokigo rekommenderar alla att använda AD-inloggning för FB.  

Den web.config som berör FB Webb ligger i följande katalog: \inetpub\wwwroot\FBWebb. Tag även bort 
alla web.config i underliggande kataloger, samtliga skapas om vid installationen.  

Var noga med att kontrollera att applikationerna hamnar i rätt applikationspool vid installationen. 
Applikationspoolen för ovanstående moduler måste vara satt till .Net 4 och heter ofta FB Webb.  

Efter uppgraderingen måste Active Directory åter aktiveras i IIS:en i enlighet med instruktionerna i Att 
koppla FB till AD.pdf. Se avsnitt Anpassning av FB installationen till AD-läge. 

Se dokument Installation FB 7.8.0.pdf för mer detaljerade installationsanvisningar för berörda moduler.  

 

1.8 Patchar till FB Webb 7.8.0 
Det är alltid lämpligt att se över att man har de senaste patcharna på FB Webb i samband med att ett jobb 
utförs. 

Gällande versioner på FB 7.8.0 är följande:  

FB Webb Installationsfil Releasedatum 

FB Område 7.8.0 FB Område (v7.8.0.2).zip 2021-11-17 

FB Lägenhet 7.8.0 FB Lägenhet (v7.8.0.1).zip 2021-11-17 

FB KID 7.8.0 FB KID (v7.8.0.1).zip 2021-09-20 

 

FB Webb Installationsfil Releasedatum 

FB Boenderapport FB Boenderapport (v7.8.0.1).zip 2021-09-20 
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1.9 Funktionstest FB Webb 
Efter slutförd installation av FB bör en funktionstest av FB Webb genomföras.  

1. Logga in i FB Webb och starta alla flikar.  
2. Gör en valfri sökning på varje flik och se att du får ett svar. 
3. Kontrollera version genom att klicka på versionsnumret längst ned på varje sida. (Här visas även 

datum för senaste avisering.) 
4. På fliken FIR, sök fram valfri fastighet och anropa rapporten Fastighetsinformation RiksSök 
5. RiksSök fastigheten Bodal GA:1 i Östersund. Kontrollera att alla rapportinställningar är aktiverade 

och anropa rapporten Fastighetsinformation eller Fastighetsinformation RiksSök. Kontrollera så 
att du ser samfällighetsföreningsinformation i rapporten. 

 
Får du ett felmeddelande vid inloggning eller när någon av flikarna startas, tag bort filen web.config och 
kör en Repair på aktuell installationsfil.  

1.10 FB Officiella gränssnitt 
Version 7.8.1 omfattar en valfri version av FB-tjänsten. Installation av FB Tjänst ingår normalt inte när Sokigo 
leverans gör en uppdatering till FB 7.8.1. De förbättringar som FB Tjänst 7.8.1 innehåller kommer till er alla i 
samband med FB 7.9.0 våren 2022. De nya tjänster som finns i FB Tjänst 7.8.1 är: 

• /Agare/inskriven/online/fastighetUuid (ingår i FB 7.8.0.2) 

• /omrade/befolkning/identitetsnummer 

• /Byggnad/yta/online/uuid 

1.10.1 Officiella databasvyer 

7.8.0 omfattar ingen databasuppgradering men det finns rättningar i vissa vyer vilket gör att vyerna måste 
uppdateras i samband med uppgradering. Se vår partner-FTP för mer information om förändringar i officiella 
vyer. 

1.10.2 FB Webbtjänst 

Version 7.8.1 innehåller en valfri uppdatering av FB Tjänst. Den innehåller några små nya funktioner. 
Tjänsten ligger normalt på samma server som FB Webb för att underlätta versionsuppgraderingar.  

1. Packa upp innehållet i zip-filen Installation FB Tjanst 7.8.1.zip. Den innehåller installationsprogram 
för FB Tjänst 7.8.1.  

2. Installera den nya versionen genom att köra Installera FB Tjänst.exe. Installeras FB Tjänst på en ny 
dator måste det även konfigureras via FB Konfiguration. 

3. FB Tjänst kan be om en omstart av servern i slutet av installationen, den behövs inte. Får du inte 
valet att hoppa över omstart går det bra att stoppa installationen, gå till IIS:en och stoppa 
applikationspoolen för FB Tjänst och köra installationsprogrammet igen, då ska du slippa frågan om 
omstart. 

 

För att kunna följa upp vilken applikation som anropat tjänsten rekommenderar vi att ni skapar en 
användare per anropande system. För mer information se FB 7.8.1 hjälpprogram.pdf.  
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1.11 Installationsdokumentation 
Efter slutförd installation av FB bör installationsdokumentet uppdateras.  

Se malldokumentet FB 7.8.1 uppgradering Lyckebo kommun 20191120.docx som finns under mappen 
/Anvandarstod/Dokument/ på vår FTP. Vi rekommenderar att detta dokument fylls i även av er kunder 
som gör installationen på egen hand!  

Skicka sedan in det till Sokigo så underlättar det i supportärenden från din organisation.  

  

1.12 Applikationsmässiga förändringar 

Se versionsmeddelande FB 7.8.1 VM.pdf. 

 

1.13 Frågor, kundservice med mera 
Supportärenden kan, som vanligt, registreras via Sokigos hemsida. Det går också att ringa Sokigos 
kundservice 0771-60 60 70 (lokal samtalstaxa) eller skicka e-post. Önskar du installationshjälp tas ärendet 
vidare till konsultavdelningen.  


