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Forord 
 

Trimble S3 er en totalstasjon som har integrert GPS. Dvs. at den kan brukes enten som en 

totalstasjon, GPS eller en kombinasjon av dette. Denne brukermanualen tar for seg 

konvensjonell måling ved bruk av totalstasjon. 

 

Denne brukermanualen er en generell innføring/oppstart i bruk av Trimble totalstasjon. 

For utdypende dokumentasjon, henvises til Trimble's egne brukerhåndbøker. Forøvrig vil man 

gjennom eget bruk tilegne seg ny kunnskap, og dermed også kunne ta i bruk flere av 

totalstasjonens muligheter. 

 

Bilder på side 6, 7 og 9, er hentet i fra Trimble sin brukerhåndbok. Øvrige bilder er tatt av 

undertegnede i forbindelse med prosjektarbeidet med brukermanualen. 

 

Jeg vil takke Norgeodesi AS i Trondheim,  for god hjelp under veis i prosjektarbeidet. Og jeg vil 

også takke medstudent Magnus Grindberg for god hjelp til uttesting av brukermanualen.  



 Side 5 av 49  
 

 

 

 

  



 Side 6 av 49  
 

Oversikt over utstyr 
 

 

Batteriskifte 
Når batteriindikatoren viser "Bat low" vil 

systemet foreta en backup og alle innstillinger 

og målinger vil være inntakt i to timer. Du må 

i løpet av denne tiden skifte batteri, ellers går 

innstillinger og målinger tapt. Vises ikke "Bat 

low" og du likevel tar ut batteriet under drift, 

vil ikke backup ikke være tatt og du mister 

alle innstillinger og målinger! 
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Oppstilling av trefot og totalstasjon 
 

Trimble S3 har optisk lodd som brukes ved oppstilling over 

et kjentpunkt. 

 

For å få en god og nøyaktig måling, er det viktig at 

målestasjonen blir korrekt satt opp! 
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Veiledning i oppstilling av måleutstyr over et kjent punkt 

1. Sett på fotplata på stativet. 

2. Juster beina på stativet til god arbeidshøyde. 

3. Sett ned stativet sånn noenlunde over målepunktet, 

og sett den ene foten godt ned i jorda. 

 

4. Løft de to andre beina mens du ser inn i det 

optiske loddet (sikte), og plasser beina slik at 

siktepunktet er så nøyaktig som mulig. 

5. Trykk også disse to beina godt ned i jorda. 

 

6. Bruk justeringsrattene på fotplata til å plassere utstyret nøyaktig over målepunktet. 

Bruk først to justeringsratt sammen. Disse to vris i motsatt retning av hverandre. 

Deretter brukes det siste justeringsrattet alene. 

7. Juster libella på toppen av fotplata med å justere høyden på 

beina. Kun to bein justeres! (Ikke løft beina opp fra jorda!) 

8. Hvis siktepunkt nå er ute av kurs, gjentas punkt 6. Dvs. at 

justeringsrattene brukes til å plassere utstyret nøyaktig over 

siktepunktet igjen. 

9. Hvis libella nå ikke er korrekt, gjentas punkt 7. Dvs. juster 

høyden på to bein til libella er ok igjen. 

10. Disse prosedyrene/justeringene (punkt 6 og 7) gjennomføres til både siktepunkt og 

libelle er nøyaktige. 

11. Sett måleinstrumentet på stativet. 

12. Juster libella i måleutstyret - se side 12 
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Måling av instrumenthøyde 
 

 
 

 

Man kan selv velge hvilken høyde man måler, 

men det er viktig å velge riktig utgangspunkt når 

man foretar stasjonsetableringen. 

 

 
 

 Sann høyde er korrekt høyde fra bakken 

og opp til målepunkt på kikkerten. 

 Undersiden hakk er skråavstanden fra 

målepunktet og opp til øvre kant på hakk. 

Den beregner selv ut riktig IH. 
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Prisme 
Trimble S3 Totalstasjon er utrustet med en kombinert avstandsenhet. Det innebærer at 

instrumentet kan måle mot et prisme eller mot en normal "fasade" (direkte mot vegg, refleks, 

punkt etc). 

 

Brukes et prisme, kan målestasjonen låses mot prismet og den følger automatisk prismet ved 

forflytning. Ved bruk av prisme er det viktig at man velger riktig prisme og prismekonstant. 

 

 

 På det første bildet vises ikonet for prisme. Det vil si at 

da er det innstilt med bruk av prisme. Vi ser også at det 

er brukt prismekonstant 2, siktehøyde på 2,000 m og at 

siktet er låst mot prismet. 

 På det andre bildet ser vi at det ikke blir brukt prisme. 

Og vi ser at siktehøyden er 1,500 m. 

 

Standard prisme for Trimble S3 er: VX/S serie 360o. 

 

 

Diverse 
Bruk disse justeringsrattene til å fininnstille mot målet. 

 
 

Oppkobling mellom totalstasjon og målebok skjer automatisk med den innebygde radioen, 

men den kan også gjøres med kabel. (Ved fjernstyrte målinger brukes radioforbindelsen.) 

 

Før man starter å måle, må man la instrumentet få tid til å tilpasse seg den omgivende 

temperaturen. 
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Oppstart og diverse muligheter 
 

1. Ved bruk av reflektor, sett denne på målestanga 

2. Slå på totalstasjon (knapp for å trykke inn på den ene siden) 

3. Sett på antenna på måleboka 

4. Slå på måleboka (grønn knapp), og vi kommer inn i hovedmenyen.  

Måleboka vil automatisk koble seg opp mot totalstasjonen, såfremt den er påslått. 

 

 
 

5. Velg Generell måling, og vi får da følgende valgmuligheter: 
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6. Sjekk av elektronisk libelle 

a. Velg "Instrument" og deretter "Elektronisk libelle" 

b. Juster skruene på fotplata til libella er OK, og trykk "Aksepter" 

 
7. Toleransekrav på identiske punkter er innlagt med std. toleranse (5 mm) i fra fabrikk, 

men disse kan endres ved behov.  

a. I hovedmenyen velges "Innstillinger" 

og deretter "Måle metoder". 

b. Velg "VX & S Series" (totalstasjon) 

 

c. Velg "Identisk punkt toleranse" og 

legg inn dine krav. 
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8. Muligheter når man trykker på kikkert-ikonet til høyre i menybildet: 

 
 

a. TRK - låser kikkerten mot et bestemt prisme. Benyttes når man arbeider i et 

miljø med mye refleksjoner, eller på en byggeplass med mange prismer. 

b. Tracklight - er et synlig veiledningslys som raskt og enkelt leder prismeføreren 

inn i instrumentets siktelinje. Tracklight består av blinkende lys i to farger. 

Blinker det rødt befinner prismeføreren seg på venstre side, og blinker det 

grønt er han på høyre side av instrumentets siktelinje. 

c. Laser - setter på en laserstråle, og vi ser kikkertens retning 

d. DR - brukes ved prismeløs måling, f.eks. mot en vegg el. 

e. Libelle - elektronisk libelle 

f. Joystick - brukes til å styre kikkerten i riktig posisjon 

g. Snu til - her kan man enkelt snu kikkerten i vinkler 

h. Bytt kikkertstilling - her kan man manuelt bytte mellom kikkertstilling I og II 

i. Enkel måling - måler avstand (DS) og vinkler 

j. Autolock - her låser man totalstasjonen mot prismet 

k. Søk - totalstasjonen vil automatisk søke etter prismet (i et begrenset område) 

l. Koble fra - her kobler man totalstasjonen i fra måleboka 

 

9. Kontroller at det er lagt inn riktig prisme og prismekonstant. Tallet ved 

ikonet for prismet viser prismekonstanten. For å velge et annet prisme, 

trykk på prismet (ikonet) til høyre i menybildet. Forrige brukte prisme 

kommer automatisk opp. 
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Valg av jobb 
 

Trykk på "Jobber" og velg "Åpne jobb" eller 

"Ny jobb". 

 

 

 

 

1. Opprett ny jobb 

 
a. Skriv inn jobbnavn. 

Velger du mal "Siste brukte jobb", så vil innstillingene være korrekte, såfremt 

ingen har vært inne og endret på noe. Men du bør uansett ta en sjekk og 

kontrollere dette. Bl.a. kan det ligger noe på beskrivelse, operatør etc. som 

ikke stemmer (2/2). 

i. Koord.sys.: Når man bruker totalstasjon lar man "Skala: 

1.0000000000" stå. (Ved bruk av GPS er det viktig å velge riktig 

koord.sys.,"Euref89" og "Sone 32"). 

ii. Viktig å kontrollere det som ligger under "Enhet" 

 

b. Tilknyttede filer: Her kan man legge inn så mange filer man ønsker. F.eks. er 

det lurt å ha en egen fil med fastpunkter for det området man arbeider i. 

Denne kan man koble opp, dvs. at alle punkter blir tilgjengelige, men de blir 

ikke med ved eksport av data. I stedet for å ha alle målinger på en fil, er det 

bedre å dele opp disse i forskjellige typer oppmålinger, og heller koble filene 

sammen. Dette gir mer oversiktlige og forståelige filer. 
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Stasjonsetableringer 
 

1. Trykk på "Mål" 

 

2. Velg "VX & S Series..." som er totalstasjon. 

(RTK er GPS og IS Rover er en kombinasjon.) 

 

3. Du har nå følgene valgmuligheter: 

a. Stasjonsoppsett brukes når man 

stiller opp totalstasjonen i et kjent 

punkt, og kontrollmåler til et annet 

kjent punkt. 

b. St.oppsett pluss brukes når man 

stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og man har muligheter for måling av 

flere punkter, samt i første og andre kikkertstilling. 

c. Fri Oppstilling brukes når man stiller opp totalstasjonen i et ukjent punkt, men 

med måling til 2 eller flere kjente fastmerker. 

d. Refline Stasjon brukes når man vil ha muligheten for en fri oppstilling med 

referanse i henhold til ett bygg eller andre kjente referanser (lokalt område). 

(Blir ikke forklart her.) 

 

4. Det er en fordel at kjentpunktene som skal brukes til stasjonsetableringen er lagt inn i 

systemet før stasjonsetableringa tar til. Dette kan gjøres med å knytte filen med 

kjentpunkter til aktiv jobb, ved kopiering fra annen jobb, ved import av fil, eller ved 

manuell innlegging. 
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Stasjonsoppsett 
 

Stasjonsoppsett brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og kontrollmåler til 

et annet kjent punkt. 

 

1. Ved valg av Stasjonsoppsett, får vi opp følgende bilde: 

 
 

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". 

Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn.  

(Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)  

 

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette: 

a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.  

b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og 

temperatur. 

c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette 

kan endres. 

d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart 

Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta 

hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov. 

e. Trykk "Aksepter" 
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2. Nå må det legges inn info om hvor totalstasjonen er oppstilt  

 
 

a. Legg inn aktuell info hvor totalstasjonen er oppstilt 

i. Instrument punkt navn:  

Legg inn det punktnavnet du vil bruke, eller du kan hente punkter som 

er innlagt/innmålt/innkopiert tidligere. 

ii. Hvis koordinater og høyde ikke er innlagt fra før, må dette legges inn. 

(Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt punkt navn. 

Her kan du også krysse av om det er et fastmerke.) 

iii. Kode: Legg inn sosikode 

iv. Instrumenthøyde: 

 
1. Sann høyde er korrekt høyde fra bakken og opp til målepunkt 

på kikkerten. 

2. Undersiden hakk er skråavstanden fra målepunktet og opp til 

øvre kant på hakk. Den beregner selv ut riktig IH. 

b. Under "Valg" kan du kontrollere og/eller legge inn korreksjoner, men dette er 

det samme som under punkt 1. 

c. Trykk "Aksepter" 
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3. Legg inn informasjon om tilbakesiktspunkt 

 
a. Hvis dette er et kjentpunkt, velger man metode: "Vinkel og avstand", men er 

det et ukjent punkt må man velge "Kun vinkler". 

b. Legger du inn 0,0000 gon har du nullstilt totalstasjonen mot dette punktet, 

men dette er ikke nødvendig. 

 

4. Still inn kikkerten mot punktet og trykk "Mål" 

(Hvis du bruker reflektor, så må du først kontrollere at stasjonen er låst mot den.) 

a. Du får da opp et bilde som viser punktnavn med målinger

 
b. Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført.  

Det er nå klart for å foreta målinger.  



 Side 19 av 49  
 

St. oppsett pluss 
 

St.oppsett pluss brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og man har 

muligheter for måling av flere tilbakesiktspunkter, samt i første og andre kikkertstilling. 

 

1. Ved valg av St. oppsett pluss, får vi opp følgende bilde: 

 
 

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". 

Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn.  

(Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)  

 

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette: 

a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.  

b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og 

temperatur. 

c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette 

kan endres. 

d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart 

Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta 

hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov. 

e. Trykk "Aksepter" 
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2. Gå inn på "Valg" 

 
 

a. "Rekkefølge sirkel" bestemmer om man skal foreta målinger i begge 

kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene. 

i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I. 

ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle 

punkter i kikkertstilling II. 

iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, 

før man går videre til neste punkt. 

b. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært 

tilbakesiktspunkt. (En runde vil være nok i de fleste tilfeller.) 

c. "Observasjonsrekkefølge" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, 

og/eller på flere runder. 

d. Trykk "Aksepter" 

e. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.  

 
Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 runder "Antall målinger". Og her er 

det klart for måling i kikkertstilling II (Fase 2) i 2. måling av 3 (2/3). 
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3. Legg inn aktuell info om punktet hvor totalstasjonen er etablert 

 
 

a. Legg inn "Instrument punkt navn:" 

i. Hvis punktet ikke er innlagt fra før, må koordinater og høyde legges 

inn. (Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt nye 

punktnavn.) Her kan du også krysse av om det er et fastmerke 

 

b. Instrumenthøyde: 

 
 

i. Sann høyde er korrekt høyde fra bakken og opp til målepunkt på 

kikkerten 

ii. Undersiden hakk er skråavstanden fra målepunktet og opp til øvre 

kant på hakk. Den beregner selv ut riktig IH 

c. Under "Valg" kan du kontrollere og/eller legge inn korreksjoner, men dette er 

det samme som under punkt 1 

d. Trykk "Aksepter" 
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4. Du er nå klar for å legge inn tilbakesiktspunkter, og får opp følgende bilde: 

 
a. Legg inn aktuell info om tilbakesiktspunkt 

b. Still inn kikkerten mot målet og foreta måling 

c. Hvis målingen er ute av toleranse, kan du trykke "Esc" og mål på nytt, eller du 

kan legge inn "Lagre en annen" under "Handling" og trykke "Enter" og 

målingen blir lagret.  

 

5. For å legge til flere tilbakesiktspunkt må du trykke på "+Punkt" 

 

6. Nå får vi et bilde som viser alle foreløpige målinger 
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7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i 

kikkertstilling II måles etter at alle tilbakesikt er innmålt, må det trykkes på "St.Fase" 

for å fullføre alle målinger. Hvis målingene er ferdige, gå til punkt 9. 

8. Ved bruk av "St.Fase" vil kikkerten stille seg automatisk opp for resterende målinger, 

jfr. de valg som er lagt inn. Kontroller at kikkerten står korrekt i forhold til målet, og 

trykk på "Mål". Dette gjentas til alle innstilte målinger er gjennomført. 

 

9. Når alle tilbakesikt er lagt inn og målt, får du et tilsvarende bilde: 

 
 

10. Du kan se på standard avviket ved å trykke på "Std. avv" 

 
Trykk på "Residuaner" for å komme tilbake til forrige bilde 
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11. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram: 
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12. Trykker du "Resultater" får du følgende bilde: 

 
 

13. Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført.  

Det er nå klart for å foreta målinger. 
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Frioppstilling 
 

Fri Oppstilling brukes når man stiller opp totalstasjonen i et ukjent punkt, men med måling til  

2 eller flere kjente fastmerker. 

 

1. Ved valg av Frioppstilling, får vi opp følgende bilde: 

 
 

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". 

Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn.  

(Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)  

 

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette: 

a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.  

b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og 

temperatur. 

c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette 

kan endres. 

d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart 

Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta 

hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov. 

e. Trykk "Aksepter" 
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2. Nå skal det legges inn data om valg i forhold til kikkertstillinger og antall målinger mm. 

Trykk "Valg"   

 

 
 

a. "Rekkefølge sirkel" bestemmer om man skal foreta målinger i begge 

kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene. 

i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I. 

ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle 

punkter i kikkertstilling II. 

iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, 

før man går videre til neste punkt. 

b. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært 

tilbakesiktspunkt. (En runde vil være nok i de fleste tilfeller.) 

c. "Observasjonsrekkefølge" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, 

og/eller på flere runder. 

d. Trykk "Aksepter" 

e. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.  

 
Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 under "Antall målinger". Og her er det 

klart for måling i kikkertstilling II (Fase 2) i 2. måling av 3 (2/3). 
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3. Legg inn aktuell info om punktet hvor totalstasjonen er oppstilt  

 
a. Legg inn "Instrument punkt navn:" 

i. Hvis punktet ikke er innlagt fra før, må koordinater og høyde legges 

inn. (Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt nye 

punktnavn. ) Her kan du også krysse av om det er et fastmerke. 

b. Instrumenthøyde: Her må det legges inn 0,000. Dette er viktig! 

Kryss av for "Beregne stasjonshøyde". 

c. Trykk "Aksepter" 

 

4. Du er nå klar for å legge inn tilbakesiktspunkter, og får opp følgende bilde: 
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a. Legg inn aktuell info om tilbakesiktspunkt 

b. Still inn kikkerten mot målet å foreta måling(er) 

 

c. Hvis målingen er ute av toleranse, kan du trykke "Esc" og mål på nytt, eller du 

kan legge inn "Lagre en annen" under "Handling" og trykke "Enter" og 

målingen blir lagret.  

 

5. Ønsker du flere enn to tilbakesiktspunkt, trykker du "+Punkt" og legger inn nytt punkt 

og måler. Du kan legge til inntil 25 tilbakesiktspunkt. 

       

6. Nå får vi et bilde som viser alle foreløpige målinger 

 
 

7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i 

kikkertstilling II måles etter at alle tilbakesikt er innmålt, må det trykkes på "St.Fase" 

for å fullføre alle målinger. Hvis målingene er ferdige, gå til punkt 9. 

 

8. Ved bruk av "St.Fase" vil kikkerten stille seg automatisk opp for resterende målinger, 

jfr. de valg som er lagt inn. Kontroller at kikkerten står korrekt i forhold til målet, og 

trykk på "Mål". Dette gjentas til alle innstilte målinger er gjennomført. 
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9. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram: 
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10. Trykker du "Resultater" får du følgende bilde: 

 
 

11. Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført.  

Det er nå klart for å foreta målinger. 
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Innmålinger 
 

Når man har foretatt stasjonsetableringa, trykker man nok en gang på "Mål", og man får da 

følgende alternativer: 

 

Disse alternativene vil bli beskrevet: 

1. Mål topo - brukes ved generell 

måling 

2. 2-fase måling - målinger i begge 

kikkertstillinger / polygondrag 

3. Fortløpende måling - Her kan man 

bl.a. stille inn tid eller avstand, og 

den måler fortløpende til den blir stoppet. 

 

Mål topo 
Brukes ved generell måling 

1. Trykk på "Mål" i hovedmenyen og deretter "Mål topo", og du får følgende bilde: 

 
a. Legg inn nødvendig info 

b. Trykk "Mål". (Hvis reflektor benyttes, kontroller at stasjonen er låst mot målet) 

i. Lagre hvis du er fornøyd med målingen, eller trykk "Esc" og ta en ny 

måling. 

ii. Fortsett med de målingene du skal ha. 

iii. Punktnavn på nye punkter blir automatisk et nummer større, men du 

kan også legge inn det du vil på hvert enkelt punkt. 
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c. Kontrollmåling, du kan kontrollere alle målinger, f.eks. mot baksikt 

i. Trykk på "Sjekk" 

 
ii. Legg inn punktet du vil kontrollere, eller trykk "Sjekk BS" (baksikt) 

iii. Legg inn punktnavnet på baksiktet, still inn kikkerten og trykk på 

"Mål", og du får opp disse bildene: 

 

 
Hvis du vil kan du også lagre dette punktet.  

 

2. Når du er ferdig å måle trykker du "Esc" til du er tilbake i menyen. 

Trykk deretter på "Mål og velg "Stopp tradisjonell måling" 
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2-fase måling 
Denne målemetoden brukes når du vil måle i begge kikkertstillinger.  

Brukes også på polygondrag. 

 

1. Trykk på "Mål" i hovedmenyen, deretter "2-fase måling", og så "Valg" 

 
 

a. "Rekkefølge sirkel" bestemmer om man skal foreta målinger i begge 

kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene. 

i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I. 

ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle 

punkter i kikkertstilling II. 

iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.  

Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, 

før man går videre til neste punkt. 

b. "Observasjonsrekkefølge" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, 

og/eller på flere runder. 

c. "Satser pr punkt " (målinger i begge kikkertstillinger) angir hvor mange satser 

du skal måle mot hvert enkelt punkt. Antall satser mot samme punkt blir utført 

fortløpende. 

d. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært 

målepunktpunkt. (En runde vil i de fleste tilfeller være nok.) 

e. Trykk "Aksepter" 
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f. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.  

 
Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 "Satser pr punkt" og "Antall målinger" 

er 2. Og her er det klart for måling i kikkertstilling I (Fase 1) i 3. sats av 3 (3/3) 

og i 1. runde av 2 (1/2). 

 

2. Legg inn nødvendige data på punktet som skal måles. 

 
 

3. Still inn kikkerten og trykk "Mål" 

4. Målinger vil nå automatisk bli foreslått i forhold til din valg. Selv om kikkerten stiller 

seg automatisk mot det punktet som skal måles, bør du manuelt kontrollere at den 

står riktig. Juster ved behov. 

5. Når disse målingene er utført, får du mulighet til å legge inn neste punkt. Her må 

punktnummer legges inn manuelt for hvert enkelt punkt. Fortsett til alle punktene du 

vil måle er lagt inn. 

6. Når alle punktene du vil måle er lagt inn, må du trykke på "St.Fase".  

7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i 

kikkertstilling II måles etter at alle punkter er innmålt, vil totalstasjonen automatisk 

stille seg opp mot punkt som skal måles på nytt. Utfør alle målingene inntil runden er 

komplett. Men hvis alle målinger allerede er foretatt, går du videre til neste punkt. 
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8. Du har nå et tilsvarende bilde, som viser alle målingene du har utført. 

 
 

9. Etter at alle punktene på en runde er innlagt, og du har trykket på "St.Fase", kan du 

ikke legge til nye punkter. 

10. Men du kan evt. foreta ekstra målinger mot allerede målte punkter, ved å trykke på 

"+Måling". Totalstasjonen vil nå automatisk gjennomføre en ny full runde mot alle 

innlagte/målte punkter i forhold til dine tidligere valg. 

11. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram. 

12. Når alle runder målinger er avsluttet, trykker du på "Lukk" og deretter "Lagre". 

 

 

  



 Side 37 av 49  
 

Fortløpende måling 
Denne målemetoden benyttes når man vil ha fortløpende målinger, som enten er basert på tid 

og/eller på avstand.  Denne metoden blir mye brukt til måling av terreng, kantlinjer og andre 

oppdrag med stort datafangstbehov. 

 

1. Trykk på "Mål" og velg målemetode "Fortløpende måling" 

 
 

2. Du har nå følgende bilde: 

 
 

3. Legg inn "Start punkt navn". Dette vil automatisk endres/økes for hver måling. 

4. Legg inn "Kode" 

5. Legg inn Siktehøyde 

6. Velg den metoden du ønsker å benytte. 

a. Fast tid gir måling med et gitt tidsintervall 

b. Fast avstand gir måling med gitt avstand 

c. Tid og distanse gir måling med gitt tid og avstand der den måler når begge blir 

møtt 
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d. Tid eller avstand gir måling når den første av disse blir møtt, enten tid eller 

avstand 

e. Stop and go gir målinger når du står i ro. En angir hvor lenge en skal stå på et 

sted før den skal måle og minimum avstand en skal forflytte seg før den måler. 

Denne metoden er fin der en har større krav til høyde og gps ikke er 

fastmontert. 

7. Legg inn "Tids intervall" når tid er valgt som metode. 

8. Pass på at kikkerten er låst mot prisme. 

9. Når alt er klart for måling, trykk "Start" og forflytt deg som planlagt. 

10. Trykk "Avslutt" når du er ferdig med målingene 
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Utsetting 
 

Trykk på "Sett ut" og du får følgende valg: 

 
 

Punkter 
Velg "Sett ut" og deretter "Punkter", og du får følgende bilde: 

 
 

1. Legg inn "Punktnavn" eller du kan lage en liste med alle punkter som skal settes ut ved 

å velge"Liste". Punkter kan også velges i fra kartet. 

2. Trykk "Sett ut" 
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3. Beveg deg i riktig retning med informasjonen du får på skjermen. 

(Under "Valg" kan man endre på visningsformatet etter ønske.) 

 
 

4. Her ser du et bilde hvor du (punktet) er på riktig plass 

 
Trykk "Aksepter" 

 

5. Bekreft utsatte deltaverdier ved å trykke på "Lagre" 

6. Sett ut evt. øvrige punkter på samme vis 

7. Trykk "Esc" to ganger for å gå ut av utsettingsprogrammet 

 

  



 Side 41 av 49  
 

Linjer 
Velg "Sett ut" og deretter "Linjer", og du får følgende bilde: 

 
 

1. Legg inn startpunkt og sluttpunkt på linja ved å velge punkter fra liste, eller å velge 

punktene på kartet. 

2. Under "Stikke" velges f.eks. "Stasjon/offset fra linje, og legg inn offset 

 
 

3. Legg inn ønsket offset 

4. Trykk "Start" 

5. Beveg deg i riktig retning med informasjonen du får på skjermen, og trykk "Aksepter" 

når du er på riktig plass. 

6. Bekreft utsatte deltaverdier ved å trykke på "Lagre" 

7. Sett ut evt. øvrige punkter på linja på samme vis 

8. Trykk "Esc" to ganger for å gå ut av utsettingsprogrammet 
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Legg inn punkter, linjer og kurver 
 

Trykk på "Tast inn" og velg det du vil legge inn. 

 
 

 Punkter - Legg inn eksisterende (og fiktive) punkter med koordinater og høyde. 

 Linjer - Legg inn linjer ut i fra eksisterende punkter. 

 Kurver - Legg inn kurver med ønsket radius, mellom eksisterende punkter. 

 

 

Eksempel på linjer og kurve i kart 

 
 

NB! Linjer og kurver blir ikke med ved utkopiering av KOF-fil. 
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Beregninger 
 

Trykk på "Beregninger" og du får følgende valg: 

 
 

Eksempel på beregnet areal 
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Import/Eksport av data/filer 
 

Tips! 

Det er lurt å ha en god struktur og benevnelse på mappene og filene. Dette gjør det enklere å 

finne fram, og spesielt hvis man er flere som bruker det samme utstyret og/eller filene. La 

hvert enkelt prosjekt få sin egen mappe, og benevn alle filer med årstall i starten, evt. 

prosjektnr og et godt og beskrivende navn. Se eksempel under. 

 
 

 

 

 

Alle filer i forbindelse med import og 

eksport bør ligger under prosjektet. 

Ved første gangs eksport, blir det 

automatisk opprettet en mappe som 

heter "Export". (Den kan også oprettes 

manuelt.) I tillegg til mappe for eksport, 

bør du også opprette en mappe for 

import, slik at det blir enkelt å finne 

igjen importfilene. Dvs. at du bør ha ei 

eksportmappe og ei importmappe 

under hvert enkelt prosjekt.  
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Trykk på "Jobber" og velg "Import/Eksport..." og du får følgende valgmuligheter: 

 
 

 

Import 
1. Koble Måleboka opp mot en PC (med riktig kabel) 

2. Åpne måleboka i fra PC-en (utforsker/datamaskin) 

3. Finn riktig mappe.  

4. Legg fila du vil importere inn i måleboka, i den mappa du vil bruke - f.eks. "Import" 

under riktig jobb 

5. Velg deretter "Importer Gitt format" eller "Importer egendefinert format" 

 

 

 

Importer gitt format 

 

1. Velg ønsket filformat 

2. Legg inn aktuell valg ("Fra navn" og "Til navn", og 

evt. mer ved "Komma delt") 

3. Trykk "Aksepter" 

 

 

 

 

 

Importer egendefinert format 

 

1. Velg ønsket filformat 

2. Legg inn fila som du vil importere 

3. Trykk "Aksepter" 
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Eksport 
 

1. Åpne måleboka og velg eksport "Gitte formater" eller "Egendefinerte formater" 

2. Foreta en eksport jfr. nedenfor stående forklaringer 

3. Koble Måleboka opp mot en PC (med riktig kabel) 

4. Åpne måleboka i fra PC-en 

5. Finn igjen filen du eksporterte, den skal ligge i mappe export under prosjektet. 

6. Legg filen på PC-en eller der du vil ha den 

 

 

Exporterer gitte format filer 

 

1. Velg riktig filformat 

2. Legg inn filnavn og legg dette i riktig 

mappe 

3. Trykk "Aksepter" 

 

 

 

 

Exporterer Egendefinerte format filer 

 

 

1. Velg riktig filformat 

2. Legg inn filnavn og legg 

dette i riktig mappe 

3. Trykk "Aksepter" 

NB! Ang. KOF-filer, se neste side! 
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NB! Pr dags dato (april 2013) fungerer ikke eksport av KOF-fil. Dette kan evt. gjøres på følgende 

måte: 

 

1. Last ned en "ASCII File Generator" fra nettet 

2. Gå inn i "Måleboka" og eksporter ut "Trimble JobXML" under "Gitte formater" 

3. Åpne "ASCII File Generator" og legg inn fila som ble eksportert under forrige punkt 

4. Den vil du finne igjen i mappa "Export"  

5. Velg filformat som du vil bruke, f.eks. KOF 

6. Trykk "OK" og du får deretter muligheter for å lagre fila der du vil 

 

 
 

 

 

Tilknyttede filer 

1. Trykk på "Jobber" og velg "Egenskaper for jobb". 

2. Trykk på "Tilknyttede filer" og marker den/de filene du vil ha med, og trykk deretter 

"Legg til".  

 

 

Innlegging av bakgrunnskart 

3. Trykk på "Jobber" og velg "Egenskaper for jobb". 

4. Trykk på "Aktivt kart" og finn igjen fila du vil bruke (DXF-fil).  

Ligger fila på minnepenn, vil den ligge under "Harddisk". 

a. Ett trykk på fila gjør kartet passivt i bakgrunnen 

b. To trykk på fila gjør kartet aktivt, og i tillegg vises de ulike lagene i DXF 

tegningen.  
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Opprette lokalt koordinatsystem 
 

1. Gå inn på "Mål" og velg "Stasjonsoppsett" 

2. Hvis "Korreksjoner" kommer opp, må du kontrollere om disse er riktig satt opp. Trykk 

"Aksepter" 

3. Du har nå følgende bilde (uten data): 

 
4. Legg inn info om instrument punkt navn og du får da mulighet til å legge inn 

fiktive/lokale koordinater. Bruk. f.eks. data som på bilde. Trykk "Aksepter" 

5. Legg inn tilbakesiktets punkt navn, kode, høyde, retningsvinkel og velg metode 

"Kun vinkler" 
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6. Mål mot et punkt, og du har dermed foretatt en stasjonsetablering. 

7. Gå inn på "Mål" og velg "Mål topo", og mål de punktene du skal. Disse punktene kan 

senere evt. brukes som fastpunkter i andre målinger. 

 

 

 

Generelle brukertips 
 

 Bruk "Esc" når du vil et hakk tilbake i menyen 

 Det er en fordel at kjentpunktene som skal brukes til stasjonsetableringen er lagt inn i 

systemet før stasjonsetableringa tar til. Dette kan gjøres med å knytte filen med 

kjentpunkter til aktiv jobb, eller ved kopiering fra annen jobb, eller ved import av fil, 

eller ved manuell innlegging. 

 Det er lurt å ha en egen fil/jobb med fastpunkter for det området man arbeider i. 

Denne kan man koble opp mot aktuell målejobb. Dvs. at alle punkter blir tilgjengelige, 

men de blir ikke med ved eksport av data. 

 Man bør også lagre flere jobber underveis i oppmålingen, slik at hver enkelt 

oppmålingstype får sin jobb. Disse kan så knyttes opp mot aktuell målejobb. Dette gir 

en god oversikt over jobben, og gir en bedre oversikt for andre brukere. 

 Så lenge totalstasjonen står på samme plass og ikke er slått av, kan du gjenoppta siste 

måling ved å trykke på "Mål" og deretter "Bruk siste". Ligger ikke dette alternativet 

her, må du begynne med å ta en stasjonsetablering på nytt. 

 For å slå av måleboka trykker du "Esc" til du er tilbake i hovedmenyen, og deretter 

"Exit" for å stenge "Generell Måling". Nå kan du slå av måleboka med den grønne 

knappen. 

 Ved fuktighet/nedbør tørk godt av utstyret og la det tørke i romtemperatur FØR det 

legges bort. 

 Ikke glem å lade batteriene etter bruk 

 

 

 


