
NIVELLEMENTER OG PROFILER 
 

Her forutsettes det bruk av  tradisjonelt utstyr. 

Nivelleringsarbeider utføres i felten.  Renskrivning av nivellementsboka som brukes i felten 

kan gjøres i GeoXl, som også kontrollregner resultatene.  

 

NIVELLERING MED GEOXL 

 

De elektroniske nivelleringsskjemaene i GeoXl er litt forskjellig fra nivelleringsbøkene 

og Geomatikkboka. I tillegg er det nå en tabell hvor sentrale punkter samles automatisk 

slik at du ikke behøver å se eller skrive ut hele nivellementet, kun det som er av 

interesse. 

 

FØRING  

 

De elektroniske nivelleringsskjemaene i GeoXl er litt forskjellig fra nivelleringsbøkene og skjemaene i 

Geomatikkboka. I tillegg er det en tabell hvor sentrale punkter samles automatisk, slik at du ikke 

behøver å se eller skrive ut hele nivellementet, kun det som er av interesse. 

Det du kanskje vil savner er en kolonne for “Fremsikt”. Her er denne kolonnen fjernet og “Fremsikt på 

byttepunkter” føres nå i kolonnen for “Sikt på punkter”. 

 

 

PUNKTKODER 

 

PKT er vilkårlige, generelle punkter.  

Punkt kode.  Her angir du hva slags punkter det er. 

 

FM er fastmerker med kjente koter (høyder). 

  

BP er byttepunkter. BP må føres på en egen linje (kan bli en dobbeltføring). 

OBS! Bruker du et PKT eller et PR nr. som byttepunkt må du føre BP og avlesningene også på den 

neste linjen nedenfor punktet (altså en dobbeltføring). 

Punkt navn, nr.  Her angir du navnene på punktene (en spesifisering). PR nr. angir et profilnummer. 

Eksempler: PR100, Pr100, pr100, Pr 100 angir at det er 100 m fra et 0-punkt.  

I modulen “Lengdeprofil” må du angi kode for et profilnummer. 

SLUTT må angis på en egen, ny linje til slutt når du er ferdig. Det kan da bli en dobbeltføring av den 

siste avlesningen. 

 

 



FRA GEOMATIKKBOKA 

NIVELLERING AV EN PLUGG – SIDE 87 

 

Gjør oppgaven i Geomatikkboka først. 

 

 

Føringen i GeoXl blir nesten som for et papirskjema. Du har ikke en kolonne for fremsikt, men fører 

alt i kolonnen “Sikt på punkter” og bruker punktkoder.  

FM-punkter må føres på en egen linje, selv om det blir en dobbeltføring. 

SLUTT må gis som siste punktkode, selv om det kan bli en dobbeltføring. 

Som du ser nedenfor er det brukt punktkoder i kolonnen “Punkt kode” og spesifikke navn i kolonnen 

“Punkt navn, nr.”.  

Resultatet vises i autokontrollen. Der hentes punkter inn for å kontrollere om du har nivellert eller ført 

riktig. Autokontrollen henter inn dine fastmerker og byttepunkter for kontroll. Autokontrollen sjekker om 

du har like mange baksikt som fremsikt. I tillegg får du kotedifferansen mellom første og siste punkt. 

Punktdata henter sentrale punkter og skjuler nivellementet.  

Har du mange punkter og sorterer helt til slutt, får du en fin oversikt.  

Det siste punktet føres inn med “Oppgitt sluttkote” hvis det er kjent. Dette gjør du hvis du avslutter på 

et nytt, kjent punkt eller på det punktet du startet med.  

Hva du har av feil beregnes automatisk. Tillatt feil føres inn. (Se om toleranser og tillatt feil i 

Geomatikkboka.) Alternativt kan du selv legge inn en antatt, tillat feil som øvelse. 



EKSEMPEL – LEDNINGSANLEGG – SIDE 107 

 

Gjør oppgaven i Geomatikkboka 

først. 

 

 

Det forutsettes her at du er godt  

kjent med GeoXl, nivellerings-  

skjemaet og profileringsarbeid. 

 

 

PR betyr et profilnummer, og GeoXl beregner automatisk avstanden mellom to profilnumre.  

(Oppgir du f.eks. PR 100 og PR123,456 er avstanden 23,456 m.) 

Du må skrive PR og et tall i kolonnen “Punkt kode”, f.eks. PR100.  

SLUTT må gis som siste punktkode, 

 

Som du ser, vil tabellen “Profildata for opptegning” hentes profiler og 

koter.  

Sorter tabellen når du er helt ferdig og har lagret filen så langt. 

 

OBS! Automatisk henting av profildata fra nivellementet opphører 

(fjernes for godt) ved sortering. 



HENTING AV PROFILDATA FOR OPPTEGNING 

 

På grunn av måten Excel regner og tegner kan ikke all henting (flytting av 

data) 

fra en tabell til en annen som skal vise grafikk gjøres helautomatisk.  

I tillegg må grafikkdata hentes inn i en helt bestemt rekkefølge. Henting og lagring kan programmeres 

til å løse problemer, men henting av profilnumre er ikke programmert i versjon 1.0. 

-> Klikk på Hent-ikonet. 

    Du får da lagt inn en kopi av koden PR og terrengkotene, men uten 

    profilnumre (som Excel ikke kan ta nå). 

-> I Nr-kolonnen skriver du nå selv inn de første profilnummerne,  

    her: 0-20-40. (Er det første 0 må du ha tre tall.) 

-> Avmerk område med profilnummerne, klikk merket i det nedre, høyre  

    hjørnet i cella og dra området ned til ditt sisteprofil og slipp.  

Du skal nå ha fått profilnumre t.o.m. 120. 

- Verre var ikke denne manuelle delen ... 

 

GRAFISK VISNING AV LENGDEPROFILET 

 

Over profilene i GeoXl vises Min.- og Maks.-verdier for aksealternativene. 

Endringer gjøres slik: Høyreklikk i en av aksene, velg Formater akse og 

juster til faste verdier.  

Videre høyreklikker du i den andre aksen mens dialogvinduet for 

formateringer er oppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNISKE DATA I ET LENGDEPROFIL 

 

 

Data for veglinjer, vann- og avløp o.l. kan beregnes og tegnes i GeoXl.  

Du må ha kunnskaper om stigninger og vertikalkurver for å få utbytte av mulighetene. 

 

KONVERTERINGSTABELL FOR 

STIGNINGER 

 

Stigningen i ‰ kan du regne ut i konverteringskalkulatoren. Gir du inn x-verdien i brøken 1/x får du den 

matematiske tallstørrelsen på stigningen (eller fallet) samt stigningen i ‰.  

Tilsvarende omregnes andre, inngitte stigninger. Prøv selv. 

 

EKSEMPEL – LEDNINGSANLEGG FORTS. 

 

Ledningstraseen skal gå fra pkt 0 mot pkt 60 med stigning 1:60.  

Videre skal ledningen gå med stigning 1:100.  

I pkt 0 er ledningskoten bestemt til 49,20 (er en spillvannsledning -SP.) 

-> Stigningen 1:60 gir 16,6667 ‰ og 1:100 gir 10 ‰ i konverteringskalkulatoren. 

-> I beregningstabellen legger du inn 0 som “Pr. nr” og 49,20 som “Gitt kote”. 

-> Videre legger du inn neste profilnummer, som her er 20. 

-> Så legger du inn stigningen 16,6667 (~17), og får beregnet Pr 20 til 49,533. Antall desimaler du 

taster inn avgjør nøyaktigheten. De siste sifrene i dine svar kan derfor bli litt forskjellig fra denne boka, 

og fra andre studenter.  

Eksakte, kopierte matematiske verdier får du ved å overføre et regnesvar slik: Merk en celle, Kopier, 

gå til en annen celle, Lim inn utvalg og klikk Verdier. 

Nå skal koten på ledningen i PR 20 være beregnet. I tillegg vises høydeforskjell mellom punktene (Dh). 

Det gis en kontrollmelding om du har stigning eller fall. 

-> Videre legger du inn neste profilnummer, som her er 20. 

-> Så legger du inn stigningen 16,6667 (~17), og får beregnet Pr 20 til 49,533.  

-> I kolonnen for “Sp-vann” legger du manuelt inn (eller kopier) den gitte ledningskoten på PR 0, og  

    videre den beregnede koten på PR 20. (Det er så mange problemstillinger at dette kan ikke gjøres 

    automatisk, men må være brukerstyrt.) 



 

-> Videre markerer du de to øverste koten i kolonnen “Sp-vann”. 

 

Når du så drar i det nedre, høyre hjørnet på   

avmerkingen vil du se at kotene beregnes   

automatisk så langt du drar markøren.  

Stopp i PR 60. 

 

På den neste strekningen må den beregnede koten for ledning i PR 60 brukes som 

 utgangshøyde for ledningen videre fremover. 

-> Nå legger du inn profil 60 med beregnet kote i den neste linja. 

-> Videre legger du inn neste profilnummer, som nå 80. 

-> Så legger du inn stigningen 10 og får beregnet Pr 28 til 50,400. 

-> Merk kotene for PR 60 og PR 80 og dra området til PR 120. Ferdig. 

 

Resultatet vises fortløpende i det underste, grafiske vinduet.  

Spillvannsledningen har et eget symbol.  

Du kan endre navn på Veg, Vann; Sp-vann og Ov-vann i tabellen ovenfor. Da endres navnene i den 

grafiske opptegningen tilsvarende. 

Rettlinjede elementer meg stigninger for andre ledninger, veger eller nye konstruksjoner kan beregnes 

og legges inn på tilvarende måte i tabellen. Da sees resultatene i den grafiske visningen også. 

 

 

 

 



 

DIVERSE MULIGHETER 

 

STIGNINGER 

 

Tabellen for stigninger med rette 

elementer er ment for “diverse bruk”. 

 

  

GITTE KOTER, UKJENTE STIGNINGSFORHOLD 

Tabellen for stigninger beregner stigningsforholdene  

og høydeforskjellene når du legger inn kjente koter. 

 

ANTATT FJELL 

Det forutsettes at det er utført grunnboringer for anlegget.  

Legg inn fjellet som vist til høyre.  

Det blir en opptegning av antatt fjell mellom borepunktene. 

 

Kopierer du grafikken i GeoXl og limer den inn i f.eks. MS Paint kan du legge på farger for å 

tydeliggjøre detaljer.  

Nedenfor er det vist et profil hvor løsmassene er farget. Da blir det lett å se at det må fylles opp 

mellom profil 10 og profil 40. Tegningsfila kan lagres og videre kopieres inn i f.eks. MS Word. 

ANDRE ANLEGG 

Du kan endre navn i overskriften i tabellen for tekniske anlegg. Skriver du f.eks. kabel i stedet for  

SP-vann, vil navnet endres i opptegningen også. 



HØYBREKK OG LAVBREKK 

 

Fra kapittel: VEG- OG GATEUTFORMING 

Anleggsboka del 2 har bl.a. et kapittel som tar for seg linjeføringen for en vegbane.  

Der behandles høybrekk og lavbrekk, som du må studere for å få utbytte av denne 

beregningsdelen i GeoXl.  

Denne manualen for GeoXl forutsetter nå at du ikke har hatt tid til å skaffe deg Anleggsboka ennå (men 

det er aldri for sent...). 

 

Kort fortalt om høybrekk og lavbrekk (fra Anleggsboka del 2 side 96): 

For å få en myk overgang mellom to, tilstøtende og rette stigninger (eller fall) kan det lages en 

overgangskurve. GeoXl bruker en 2. grads parabelkurve. 

Parabelformelen i GeoXl er: 

Studer positive og negative verdier for stigninger og vertikalradier. 

 

Husk: Alle lengder er horisontalmål.  

Koter, stigninger og avstander er bestemt av vegholder ut fra regelverk. 

 

 

 

 



ANLEGGSBOKA DEL 2 

 

HØYDER I VERTIKALKURVER – SIDE 99 

 

 

 

Problemstilling:  

Beregn koter på en parabelformet veglinje 

gjennom et høybrekk. 

 

 

BEREGNING AV EN JEVN STIGNING 

Du må regne “fremover ”, vanligvis mot høyre . 

-> I kolonnene Punkt og Nr. legger du inn PR og 0 samt PR og 10. 

-> Marker de fire cellene fra PR 0 til PR10 (to celler nedover og to bortover).  

    Dra i det markerte nedre høyre hjørne til PR 280 vises. 

-> Gå til tabellen for beregning av koter. Legg inn 0 som start Pr nr. og 148 som gitt kote.  

     Legg så inn stigningen (S1) 50 ‰.  Du skal nå ha fått kote 146,500 i PR10. 

-> I Tekniske anlegg og Veg legger du inn 146 og 146,500 som kotene på hhv.  PR 0 og PR 10. 

-> Merk de to øverste kotene i kolonnen Veg.     Dra det markerte området ned til PR80. 

    Nå er koter for vegen (linjepålegget) fra PR0 t.o.m. PR 80 ferdig beregnet. 

 



 

BEREGNING AV EN PARABELFORMET HØY- ELLER LAVBREKK 

 

-> Legg inn stigningene S1 og S2    

    (50 og -30). Pass på fortegn. 

 

 

Du vil få beskjed/bekreftelse på det du har tastet inn.  

Studer kontrollmeldingene i denne unike tabellen for V-kurvatur. 

Du kan legge inn radius for vertikalkurven (Rv) når den er kjent (som i eksemplet nå). Alternativt kan 

du bestemme over hvor lang strekning du vil ha vertikalkurven (Lvk) hvis du ikke kjenner Rv, og så 

beregnes riktig Rv automatisk for deg. 

-> Tast inn profil 80 med gitt kote 150. 

-> Tast inn profil 90. Avstanden (10 m) og koten beregnes automatisk (150,460). 

-> Dra markøren nedover i  

     Pr. nr.-kolonnen slik at  

    de Fylles ut. 

 

De neste profilene beregnes nå 

automatisk. (Pr 180 må vente, 

tas etterpå.) 

Du kan godt taste inn 80, 100, 

120 osv. hvis det er ønskelig i 

andre oppgaver. 

Bruk fargeknappen til slutt hvis det ble litt mye fargespagetti.  

 

-> Nå kan du dra markøren over 

     alle kotene i parabeltabellen, 

     høyreklikk og velge Kopier. 

Marker så Pr 80 i kolonnen 

“Veg”, høyreklikk og velg Lim inn 

utvalg og videre klikk på Verdier.  

Prøver du å gå forbi kurven får du varsel/feilmelding. 

 

Profiler som kommer utenfor beregningstabellen tas i en ny omgang. 

Her er det bare ett profil som mangler. 

-> Koten i Pr 180 (som blir 151,000) legges enklest inn manuelt nå. 

 

 



 

“Minigrafikken” indikerer vertikalkurven og som en kontroll på at 

beregningene ser fornuftige ut.  

Du kan dra i rammer og endre aksealternativer. 

-> Tast inn PR 180 med den 

     nye beregnende koten 

    (151,000) og PR 190 som  

    det neste profilet.  

-> Tast inn PR 190 og "stigningen" 

     som her er  -30. 

-> Legg inn resultatet og dra 

    området med de to kotene for  

    PR 180 og PR 190 nedover. 

 

 

 

Den siste delen av vegparsellen 

skal se ut som vist her etter at alt 

er lagt inn. 

 

 

 

 

 

Se på opptegningen. Merk deg Min. (minimum) kote og Maks. kote. Høyreklikk på aksene og velg 

tilpassede, faste aksealternativer for kotene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTERNATIVE MULIGHETER. 

 

BEREGNING AV STIGNING 

 

Hvis du ikke kjenner stigningen kan du la GeoXl beregne denne. 

 

Legg inn Pr.nr. og kotene på 

startpunktet og sluttpunktet.  

Stigningen (eller fallet) vil da  

bli beregnet. 

 

BEREGNING AV VERTIKALRADIUS 

Hvis du ikke kjenner vertikalradius (Rv) kan du la GeoXl beregne denne. 

Legg inn S1 og S2. 

Legg inn strekningen (Lvk) du  

vil la vertikalkurven gå over. 

Tilhørende vertikalradius 

NB! Pass på positive og negative 

vertikalradier (Rv) og stigninger. 


