
Våra krav för användbara filformat GPS vid jordprovtagning. 
Inga andra filformat än nedan angivna kan användas. 

 
 WGS 84 – Sweref 99 i shapeformat.  

Filer som måste finnas är: 
-shp, -shx, -dbf. 
 
 RT 90  i shapeformat.  

Filer som måste finnas är: 
-shp, -shx, -dbf. 
 
 Textfiler, tabbseparerade (RT 90): 

1:a kolumnen ska vara X-koordinater i RT 90 
2:a kolumnen ska vara Y-koordinater i RT 90 
3:e kolumnen ska vara provpunkternas markering (obs! endast 
numeriska värden !) 
 
 Excel-filer, avgränsade fält: tabb, komma 

1:a kolumnen ska vara X-koordinater i RT 90 
2:a kolumnen ska vara Y-koordinater i RT 90 
3:e kolumnen ska vara provpunkternas markering (obs! endast 
numeriska värden !) 
 
SPECIALFORMAT. 
 
 Excel (xls) (RT 90): 

En fil med extensionen xls förutsätts vara en Microsoft Excel – fil 
där den första fliken har namnet ”Punkter”. Inläsning görs endast 
från den första fliken. Filen förutsätts ha nedanstående utseende. 
De första raderna innehåller metadata, kolumnnamn och en tom 
rad mellan kolumnnamn och första raden med data. Inläsningen 
börja på rad 6 tills data saknas i kolumnen B eller E. Kolumn B 
förutsättsinnehålla Id och kolumn E positionen. Syntaxen för 
positionen angiven i RT90 förutsätts vara 14 numeriska tecken och 
inga decimalavgränsare eller mellanslag. De 7 första tecknen 
antas vara X och de sista 7 tecknen Y. 

 A B C D E -----
1 Grid RT 90    ----- 
2 Datum RT 90    ----- 
3      ----- 
4 Header Name  Description Type Position ----- 
5      ----- 
6 Waypoint 1 31-jul-08 12:10:04PM User Waypoint 16 536 267 029 482 ----- 
7 Waypoint 2 31-jul-08 12:16:47PM User Waypoint 16 535 907 029 528 ----- 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 



 
 Kartex (kwf) (RT 90): 

En kwf-fil förutsätts vara en textfil med tillägget kwf och ha följande 
utseende: 
//Kartex WaypointFil skapad av Kartex 5.3 
&KWF 2.0, rt 90 2.5 gon v,0 
#,0,001,7209508.93 1742760.56.44.00,,,18,,$ 
#,1,002,7209553.36 1742848.07.46.00,,,18,,$ 
- - - - 
- - - -  
 
Där inläsningen börjar på rad 3 till filens slut eller där värden 
saknas i kolumn 3 eller 4. Kolumn 3 används som id. Kolumn 4 
följer syntaxen Y-värdet mellanslag X-värdet. 
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