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Färglägga Markkarteringskartor 

Förutsättningar En markkarterings karta kan interpoleras, dvs helt färgläggas 
med beräknade medelvärde mellan de faktiska 
provtagningspunkterna. Det går också att färglägga endast 
provtagningspunkten med aktuell färgskala. 

 

Ett eller flera jobb Du kan färglägga ett eller flera jobb samtidigt. Det är 
lämpligast att öppna alla analyskartor på en gång. 

 

Öppna analyskartorna genom 
att välja Jobb översikt 

 
Du avgränsa så du bara ser 
dina analyskartor för det år 
som du vill öppna. Markera 
alla jobb genom att klicka på 
den grå knappen till vänster 
om kolumn rubriken ”kund”. 
Alla jobben kommer då att bli 
valda. 

När du valt kartor väljer du 
Godkänn/välj  

 

 

Interpolerade kartor  

Automatisk interpolation Vid automatisk interpolation kopieras färgskalor från en 
standardskala in på alla jobb, därefter sker gridning 
(färgläggning) av alla analys typer på alla de jobb som är 
öppna. 

 

När kartorna är öppnade 
väljer du Jobb info 

 
Och välj fliken Analyser 
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Här trycker du på knappen 

 
I nästa bild väljer du 
Standard uppsättning och 
Färgskala/1 då kommer 
standard färgskalor för alla 
analyser att kopieras in på det 
aktiva fältet.   

 
För att alla öppna kartor skall 
få samma skalor väljer du OK  

 
Själva färgläggningen av 
kartorna startar därefter när 
du trycker Ja 

 
Denna färgläggning sker för 
alla analys typer fält för fält. 
Detta kan ta lång tid, hur lång 
tid beror på din dators 
kapacitet, antal analyser och 
fält. 

 

 
 

För att skifta mellan olika 
analys typer, bockar du för 
önskad analys i kolumnen 
Aktiv. Du kan bara välja en 
analys typ åt gången. 
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Färglagd punkt karta 

Förutsättningar För att skapa en färglagd punkt karta är det enklast att först 
interpolera kartan som här ovan. 

 

Öppna analyskartorna. Välj 
Inställningar och Visa 
Grid/Kontur 

 
Här bockar du för Göm grid / 
kontur, godkänn med Ok 

 
I Jobb info väljer du nu fliken 
Punkter. Bocka för Färglägg 
mätpunkter efter skala.  

Du kan ändra storleken på 
punkterna i raden Bredd 

 

 

 

 

För att ändra tillbaka till 
interpolerade kartor igen 
väljer du Inställningar och 
Visa Grid/Kontur 

Här bockar du för Visa 
konturlinjer, godkänn med 
Ok  

 


