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Inställningar
Microsoft Excel, version 2010 eller senare krävs för att kunna öppna filen med alla funktioner. För
att resultatfilen ska fungera fullt ut krävs även att makron tillåts och att filen är redigerbar.
När ni öppnar filen: Klicka på Aktivera redigering

Om Makron är inaktiverade kommer ett varningsmeddelande upp. Klicka på Aktivera innehåll

I filen finns en del externa länkar. För att nå de länkade sidorna/filerna krävs
internetuppkoppling, och eventuellt medgivande för att gå till sidan/ladda ner extern fil.
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Startsidan
Startsidan kan användas för att navigera i filen. På startsidan finns också kommentaren till
resultaten från senast månadens provtagning. Designen på startsidan och namnen på knapparna kan
se något annorlunda ut beroende på vilket kontrollprogram den gäller för.

Det går också att navigera genom att klicka direkt på flikarna. På alla flikar finns en knapp
”Startsida” som snabbt leder tillbaka till Startsidan. Nedan följer en genomgång av Startsidans
knappar och flikarna de är kopplade till.

Navigering
Resultat sorterat per månad
Här presenteras årets resultat av de vattenkemiska analyserna månad för månad. Möjlighet finns att
klassa (färgmarkera) resultaten av vissa parametrar enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
sjöar och vattendrag (Rapport 4913). Klicka på knappen Färgmarkera
Färgmarkeringen tas bort genom att klicka på knappen Avmarkera.
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Resultat sorterat per provpunkt
Här presenteras årets resultat av de vattenkemiska analyserna per provpunkt. För varje provpunkt
finns också en sammanställning av årets resultat med avseende på medel-, max- och min-värden.
Även här finns möjlighet finns att klassa (färgmarkera) resultaten av vissa parametrar.
Färgmarkeringen tas bort genom att klicka på knappen Avmarkera.

OBS! Värden som rapporterats som <a eller > a räknas som a i statistiken, t ex ett värde
rapporterat som < 2 räknas som 2.

Diagram och statistik
På denna sida finns statistik för samtliga provpunkter 10 år bakåt i tiden (under förutsättning att de
har provtagits under så lång tid såklart). Statistiken visas för en provpunkt i taget.
Välj provpunkt i listrutan. Statistiken som presenteras här presenteras också på en diagram-sida.
Denna sida nås genom att klicka på knappen ”Visa diagram”.
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Diagram
Här visas statistiken (10 år bakåt i tiden) för aktuell provpunkt i diagramform för de parametrar
som ingår i programmet. Till höger presenteras också årets resultat för vald provpunkt (årets
resultat ingår inte i den historiska statistiken)
Diagrammen är förinställda vad gäller värdeaxlarna. Det kan hända att det innebär att vissa värden
hamnar utanför diagrammet. Diagrammen är öppna vilket innebär att det går att ändra skalan
manuellt (dubbelklicka på skalan i diagrammet).

För att välja en ny provpunkt klicka på knappen ”Statistik / Välj provpunkt”. Den leder tillbaka till
”Statistik-sidan” där ny provpunkt kan väljas.

Månadsrapport
Visar årets resultat sorterat per månad. Denna sida används om ni vill göra en rapportutskrift av
månadens resultat. Månadsknapparna överst är en hjälp för att navigera till rätt månad. Vid varje
månad finns en knapp för utskrift, samt en knapp för att gå till kommentaren för aktuell månad.
Knappen ”Metoder och mätosäkerhet” är en länk till en extern excel-fil som redovisar metoder och
mätosäkerhet för analysparametrarna.

Tänk på att utskriftsdatumet på utskriftsbladen är dagens datum - och ändras alltså i takt med att
din dators klocka tickar fram. Utskrifter av utskriftssidorna kan skilja sig åt beroende på skrivare
och skrivarinställningar. Upphöjda/nedsänkta tecken i Excel kan förskjuta rader vid utskrift - det
brukar dock fungera på PostScriptskrivare.
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Kommentarer
Används för att läsa och skriva ut kommentarer till redovisade månadsresultat. Månads-knapparna
används för att navigera till rätt månad. När ni klickar på en knapp kommer det upp en fråga om ni
vill ”Skriva ut (förhandsgranska)?”. Om ni svarar ja kommer förhandsgranskning av kommentaren
upp och därifrån finns möjlighet att fortsätta med utskrift. Om ni svarar nej kommer ni direkt till
kommentarstexten för aktuell månad (utan förhandsgranskning/utskrift).

Kommentaren ligger i ett ”inbäddat” word-dokument. Det är t ex mäjligt att gå in i dokumentet
och kopiera texten.

Vattenföring
Visar statistik från någon aktuell vattenföringsstation eller modellerad vattenföring (S-Hype) för
aktuellt år.

Resultat veckoprov
Projektspecifik flik. Visar resultat av t ex veckoprovsanalyser. Knappen (fliken) kan ha ett annat
namn eller saknas helt.

Länkar
Sidan innehåller diverse externa länkar. Bl a till SLUs miljödatabas där historiska data kan studeras
och laddas ner

Kontakter
Kontaktuppgifter för aktuellt kontrollprogram

Användarguide
Länk till denna guide. Guiden bifogas i ett första utskick, men för att alltid komma till en guide med
aktuella uppdateringar är knappen länkad till ett extern dokument som innehåller de senaste
uppdateringarna.
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