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Vis ualisera jordartskartorna med Google Earth 

1. Installera Google Earth. Man kan ladda ner och installera Google Earth gratis här: 

http://www.google.com/earth/.  

2. Klicka på länken där det står ”Visa i Google Earth” under en viss jordartskarta i rapporten 

(se bild nedan): 

 

3. Webbläsaren öppnas i ett nytt fönster (se bild nedan), och frågar hur du vill öppna kmz-

filen. Välja Google Earth (fungerar bara om du har installerat Google Earth), och tryck OK; 

 

4. Google Earth öppnas, och zoomar automatiskt in på vattenskyddsområdet (se bild nedan):  

http://www.google.com/earth/
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5. På vänstra sidan av fönstret, under Platser > Tillfälliga platser kan du se jordartskartans 

namn. Kartor kan öppnas för flera jordarter samtidigt (om du öppnar flera länkar i 

rapporten), men då måste du dölja de kartor du inte vill se, (annars läggs de över varandra 

och det blir svårt att visualisera). 

6. För att kunna se satellitbilden under kartan få du ändra transparensen för kartlagret. Välj 

först lager (se bild nedan, här Y22u) 

 

7. Höger-klicka på lagrets namn. En meny öppnas där du väljer Egenskaper (se bild nedan): 
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8. Ett fönster öppnas med lagrets egenskaper (se bild nedan), där kan du minska lagrets 

transparens till cirka 1/3, och tryck OK: 
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9. Bilden nedan illustrerar hur jordartskartan ser ut efter ändringen

 

10. Du kan klicka på kartan med musen och ”dra” hela kartan (upp, ner, höger, vänster). Man 

kan också förflytta sig med tangentbordets piltangenter. 

11. Har du en mus med skrollhjul kan du också zooma in eller ut med detta. Det funkar också 

med + eller - tangenterna på tangentbordet. 
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12. Med hjälp av menyn som finns på högra sidan av fönstret (se de två bilderna nedan) kan du 

också (a) zooma in eller ut, (b) ändra fokus (upp, ner, höger, vänster) eller (c) rotera eller 

böja hela kartan. 
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