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Sammanfattning

Dagens moderna järnvägar utvecklas för att klara allt högre belastningar och hastigheter. 

För att säkerhetsställa passagerarnas resekomfort och säkerhet samt underlätta samarbetet 

mellan förvaltare och konsulter behövs noggranna absolutrefererade data över 

järnvägsmiljön. Mätningarna måste genomföras på ett flexibelt och snabbt sätt eftersom 

de trafikerade spåren är känsliga för störningar. Järnvägsrelaterade mätningar i Sverige 

genomförs till största delen med totalstation, vilken är en noggrann men i fält 

tidskrävande metod. 

Kinematisk terrester laserskanning där en laserskanner tillsammans med 

positioneringssensorer samlar in tusentals punkter per sekund under rörelse, är en effektiv 

metod vid järnvägsmätning. Systemen är mindre noggranna men betydligt mer effektiva 

än de traditionella mätningarna. Beroende på mätningsuppdrag utformas dessa system 

med ett antal olika sensorer såsom laserskanner, totalstation, GNSS, 

tröghetsnavigeringsystem (INS), lutningsgivare och CCD kamera. 

Denna studie syftar till att informera transportinfrastrukturföretaget Vectura Consulting 

AB om hur ett kinematiskt terrester laserskanningssystem fungerar samt presentera 

befintliga system och jämföra dem med Banverkets ställda toleranser. En utvärdering av 

ett befintligt system (utvecklat av företaget LKO AB) har genomförts där tre 

kontaktledningsstolpar har skannats. Lutningar på stolparna samt kontaktledningens 

position relativt spåret har kontrollerats genom totalstationsinmätningar. Lutningarna 

beräknades genom linjär regression.

Det utvärderade systemet är mycket lämpligt till mätningar där spårets geometri utgör ett 

referensplan. För att horisontera mätningarna och därmed beräkna de korrekta lutningarna 

användes den givna rälsförhöjningen. Den sensor och metod som användes för 

bestämmnig av rälsförhöjning visade sig vara av sämre kvalité vilket i slutändan ledde till 

felaktiga lutningar.

Resultatet visade att det utvärderade kinematiska laserskanningssystemen kan användas 

vid järnvägsrelaterade mätningar med krav på ± 20 mm i relativ noggrannhet, men vid 

mätningar där lägre tolerans krävs bör de traditionella metoderna användas. Vid 

generering av digitala terrängmodeller över nybyggnationer kan flygburen laserskanning 

med fördel användas.Kinematisk laserskanning kan inte helt ersätta totalstation vid 

järnvägsmätningar eftersom de ställda toleranserna är små och spåren inte alltid kan 

stängas av för mätningar. Men vid många mätningsuppdrag är denna metod överlägsen de 

traditionella metoderna både i hastighet och i säkerhet.
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Abstract

Modern railroads are developing towards possibilities for higher loads and speeds. To 

ensure the passengers comfort and security and to ease the cooperation between the 

management and consults, accurate and absolutely oriented data over the railroad 

environment are needed. Measurements must be done in a flexible and fast way because 

the traffic is sensitive for disturbance. In Sweden railroad related measurements are 

mostly carried out with total station which is an accurate, but in the field time consuming 

method.

Kinematic terrestrial laser scanning when a laser scanner together with position sensors 

collects thousands of point per second during movement is an effective method in 

railroad measurements. The systems are less accurate but more efficient than traditional 

methods. Depending on the purpose of the measurement the systems can be customized 

with different sensors like laser scanner, total station, GNSS, inertial navigation system 

(INS), inclinometer and CCD camera.

This study aims to inform the transport infrastructure company Vectura Consulting AB 

about how a kinematic terrestrial laser scanning system works and present some of the 

systems used in Europe and compare them with Swedish National Rail Administration’s 

(Banverket) demanded tolerances. An evaluation of an existing system (developed by the 

Swedish company LKO AB) has been done where three contact line poles have been 

scanned. The tilts of the poles and the position of the contact line were compared with 

total station measurements. The tilts were calculated by linear regression.

The evaluated system is very good to use when the measurements are referring to the 

track geometry. To “level” measurements and by that calculate the true tilt the track cant 

was used. The system had some problems to determine the cant, which resulted in some 

errors on the final tilts.

The results showed that a kinematic terrestrial laser scanning systems could be used in 

railroad related measurements with higher relative accuracy than ±20 mm, but the 

traditional methods should be used when smaller accuracy is required. Airborne laser 

scanning is used with advantage when generating a digital terrain model over a planned 

new railroad.

Kinematic laser scanning can not totally replace the total station in railroad related 

measurements because of the demanded tolerances and the high traffic load. But in many 

measurement tasks this method is superior to the traditional method, both in speed and 

security.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Dagens järnvägar medger allt högre hastigheter och större trafikbelastningar. För att 

säkerhetsställa passagerarnas säkerhet och resekomfort, samt underlätta samarbete mellan 

förvaltare och konsultfirmor behövs enligt Glaus (2006) noggranna och absolutrefererade 

data över järnvägsmiljön. Mätningarna måste genomomföras på ett flexibelt och snabbt 

sätt eftersom järnvägarna är tätt trafikerade och känsliga för eventuella avbrott. Milev och 

Gruendig (2007) hävdar att användning av totalstation för att lösa dessa uppgifter är en 

noggrann, men i fält tidskrävande metod, som kräver dyr bearbetning och analys av data. 

Mätningar i Sverige inom järnvägsmiljö genomförs till stor del av totalstation och syftar 

till att positionera objekten invid spåret och fastställa spårets geometri. Enligt Banverkets 

angivna toleranser och krav för mätningar som genomförs i spårmiljö är inmätning av 

spår, växlar och plattformar den mest noggranna (± 10 mm). Vid inmätningar av övriga 

objekt för projektering är toleranserna ± 15 – 30 mm. Vid inmätningar av kontaktstolpar 

menas positionsbestämning och beräkning av lutning mot spåret. Kontaktledningars 

position relativt spårmitt mäts idag in genom att placera ett optiskt sikte över spårmitt, 

som sedan förskjuts i sidled tills kontaktledning och sikte är i lod (BVH-GE, 1997).

Vid inmätning av digital terrängmodell (DTM) fotogrammetriskt är toleranserna 

beroende av vilket underlag som karteras: 250 mm gäller vid blockig terräng medan 20 

mm gäller på hårdgjorda ytor (asfalt, plattor m.m.) (BVH-DTM, 1996). Att använda 

flygburen laserskanning (FLS) för datainsamling vid nybyggnation av väg och järnväg 

(s.k. korridorkartering) är en väl använd och etablerad metod (Lembo, 2000; Gomes 

Pereira och Janssen, 1999).

Kinematisk terrester laserskanning (KTLS) där en laserskanner tillsammans med 

positioneringssensorer (GNSS, INS eller totalstation) monteras på en rörlig plattform, är 

en effektiv metod vid järnvägsrelaterade mätningar. Befintliga system kan samla in 

tusentals punkter per sekund och med efterbehandling kan en absolut noggrannhet runt ett 

par cm uppnås. Den höga insamlingsfrekvensen resulterar i att stora delar av spårmiljön 

mäts in och många olika typer av mätningsuppdrag kan lösas (Milev och Gruendig, 

2007).

KTLS-systemen är effektivare men mindre noggranna än totalstationsinmätningar. Att 

med hög noggrannhet kunna samla in data över spåret och dess närmiljö är en viktig del 

vid spårmätningar. För att veta vad de KTLS-systemen kan användas till behöver 
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järnvägsrelaterade mätningar genomföras och kontrolleras, speciellt med tanke på att en 

investering i ett nytt system kostar miljontals kronor. 

Transportinfrastrukturföretaget Vectura Consulting AB (Vectura) har nyligen upptäckt 

laserskanningens fördelar vid järnvägsrelaterade mätningar och är i behov av att få mer 

kännedom om KTLS. Därför ska detta examensarbete presentera dessa system med olika 

utformningar och hur de kan användas i järnvägsrelaterade mätningar, men även 

kontrollera och utvärdera mätningar gjorda med ett befintligt system.

1.2 Terminologi

1.2.1 Järnvägstermer

I detta avsnitt skall de järnvägstermer som används i arbetet förklaras. Figur 1.1 

visualiserar en del av de termer som förklaras och består av en skiss där rälsförhöjningar 

och avstånd inte är skalenliga.

Räls 

Ett normalt spår består i dag av 2 st. räler. Det är dessa som tågens stålhjul rullar på.

Spårvidd

Avståndet mellan innerkanterna av rälerna kallas spårvidd och är i Sverige 1435 mm, 

vilket är det mest använda i Europa och kallas därför för normalspår.

Sliper

Rälerna är fastmonterade på tvärliggande betong- eller träslipers vilka är ca 2,6 m långa.

Ballast

Slipers ligger i sin tur på ballast vilket kan bestå av sand, grus eller som i de vanligaste 

fallen makadam. 

Banvall

Banvallen fungerar som ett underlag för ballasten. 

Rälsförhöjning

För att möjliggöra en högre hastighet och en bekvämare resa är spåret lutat vilket kallas 

för rälsförhöjning och anger höjdskillnaden i mm mellan de båda rälerna.

Spårmitt

Spårmittens plana läge ligger mitt emellan de båda rälernas innerkant dvs. 717,5 mm från 

den ena rälen, medan höjden bestäms enligt Banverket av den ena rälens höjdläge, dvs. 

referensräl.
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Räls överkant (RÖK)

Syftar till överkanten på rälshuvudet. 

 
Figur 1.1 Profilbild över de ingående delarna vid järnväg.

GEOSP

För att mäta mot spårmitt har en speciell ställning konstruerats. Ställningen visas i figur 

1.2 och har en övre rörlig arm på vilken ett prisma monteras. När armen är i lod är 

avståndet från prismat till referensrälen konstant och därmed även höjden ner till 

spårmitt.

Kontaktledning

Syftar till den strömförande koppartråden över spåret som tåget med sin strömavtagare tar 

elektricitet från. Tråden är ca 6 mm i radie och för att en så jämn strömöverföring som 

möjligt skall ske och att inte strömavtagaren skall slitas på samma ställe hänger ledningen 

över spåret så att den rör sig sicksack i sidled och spelrummet i höjdled är ca 1 dm.
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Figur 1.2 En GEOSP med ett Leica 360 grader-prisma monterat under inmätning.  

Kontaktledningsstolpe

Den stolpe som kontaktledningen är monterad på kallas kontaktledningstolpe vars 

fundament är djupt förankrat under banvallen. Stolpens sidor är helt plana och kan liknas 

vid en platt 15 cm lång skiva med vissa undantag för bultar och mindre skyltar.

Strömavtagare

Strömavtagaren sitter monterad på tågets tak och är i ständig kontakt med 

kontaktledningen för att förse tåget med elektriskt energi.

1.2.2 Övriga termer

Flygburen laserskanning (FLS) 

Fungerar i princip som ett kinematiskt terrester laserskanningssystem med skillnaden att 

plattformen är flygburen och laserskannern har en annan  utformning.

Punktmoln

Resultatet av en laserskanning är en mängd punkter med X-, Y- och Z-koordinater som 

har ett gemensamt referenssystem.

Georeferering

När ett punktmoln georefereras transformeras punkterna från skannerns koordinatsystem 

till ett yttre.

Bärvågsmätningar

GNSS mätningar sker på satelliternas bärvåg, vilket kräver mer avancerade mottagare. 

För att mätning noggrant skall kunna beräknas måste antalet periodobekanta bestämmas.

Periodobekanta

Antalet hela våglängder som satelliternas bärvåg genomför innan den når mottagaren. Vid 
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fastställande av periodobekanta övergår det mindre noggranna stadiet flytlösning till en 

s.k. fixlösning.

1.3 Teori

1.3.1 Laserskanner

En laserskanner är ett instrument som mäter avstånd mot ett objekt med hjälp av 

laseravståndsmätare vars laserstråle deflekteras i en känd riktning i en väldigt hög 

frekvens med hjälp av optomekaniska skannrar. En laserstråle emitteras i en riktning, 

reflekteras mot ett objekt och den reflekterade strålen registreras i mottagaren. Avstånd 

mot objektet beräknas av en kontrollenhet samtidigt som vinkeln registreras och vidare 

emitteras en ny laserstråle i en ny riktning. Avståndet kan beräknas med två olika 

metoder, pulsbaserad (pulsed) och fasskillnadsmätning (CW) (Wehr och Lohr, 1999).

Vid pulsbaserad mätning beräknas avståndet till objektet från tiden det tar för en laserpuls 

att emitteras och registreras av en mottagare (Time of Flight, ToF). Avståndet beräknas 

enligt formel (1.1): 

2
tcR ∆=  (1.1)

där c är ljusets hastighet, ∆t är ToF och R och avståndet (ibid.).

CW-mätning kan förenklat beskrivas som att en kontinuerlig lasersignal, modulerad med 

en sinusformad signal av mycket lägre frekvens, emitteras och avståndet beräknas genom 

att jämföra fasskillnaden mellan den skickade och den mottagna lasersignalen. Jämför 

med bärvågsmätning där antalet periodobekanta bestäms och fasskillnaden i bärvågen 

jämförs. Förhållandet mellan fasskillnaden, ϕ∆  (i meter) och avståndet beskrivs enligt 

formel (1.2) 

22
mnR λϕ +∆= (1.2)

där ϕ∆  är fasskillnaden, n antalet hela våglängder, λn moduleringsvåglängden (Pfeifer 

och Briese, 2007).

Det maximala avståndet som en pulsbaserad laserskanner kan mäta beror på laserstrålens 

energi, objektets reflektans och mottagarens känslighet medan en CW-laserskanner är 

dessutom beroende av våglängden på modulationssignalen. Vanligtvis är det maximala 

avståndet 80 m för en CW laserskanner och 100-2000 m för pulsad laserskanner. Dagens 

moderna terrestra CW-laserskannrar mäter avstånd och vinklar i en frekvens på några 
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hundra kHz medan pulsbaserade terrestra laserskannrar mäter i en frekvens på några 

dussintals kHz. 

Laserskanning brukar vanligtvis klassas in enligt terrester och flygburen (FLS) 

laserskanning. Den terrestra delas i sin tur in i kinematisk och statisk skanning. FLS är en 

betydligt mer utvecklad metod men i teorin väldigt snarlik den terrestra. För att begränsa 

detta arbete är FLS till stor del uteslutet ur arbetet.

Nedan förklaras den statiska laserskanningen kortfattat följt av en utförlig beskrivning av 

den kinematiska laserskanningen.

1.3.2 Statisk terrester laserskanning

Vid statisk terrester laserskanning används en 3D-laserskanner som mäter två vinklar och 

ett avstånd för att generera en punkt. Proceduren upprepas med en hög frekvens och 

under en längre tid generas ett punktmoln av det skannade objektet. Laserskannerns 

position är fixerad under hela mätningen och medger därför en hög noggrannhet på det 

resulterande punktmolnet. Med hjälp av gemensamma riktmärken (targets) och 

överlappande punktmoln kan flera skanningar från olika positioner runt objektet 

sammanfogas till ett gemensamt punktmoln, s.k. registrering. Vid georeferering knyts det 

registrerade punkmolnet till ett lokalt eller globalt koordinatsystem (Reshetyuk, 2006). 

För fördjupning om statisk terrester laserskanning hänvisas läsaren till (ibid.)

1.3.3 Kinematisk terrester laserskanning

I detta avsnitt ska begreppet kinematisk terrester laserskanning (KTLS) samt de ingående 

sensorerna i ett sådant system kortfattat förklaras. 

KTLS innebär att en laserskanner monteras på en plattform tillsammans med 

navigeringssensorer. Till skillnad från statisk terrester laserskanning där skannern mäter 

två vinklar och ett avstånd för varje punkt, insamlas endast en vinkel och ett avstånd. Den 

tredje dimensionen genereras av plattformens rörelse, vilket gör laserskannern till en av 

flera sensorer i ett KTLS-system. Vissa system använder sig av 2D-profillaserskannrar, 

vilket innebär att skannern mäter 360-gradiga profiler vinkelrät mot markytan. Detta 

innebär att skannern kan leverera profilmätningar över det inmätta området, något som är 

mycket användbart vid till exempel tunnelmätningar och frirumsmätningar (Mettlenleiter 

et al., 2008).

För att kunna positionera det kinematiska systemet och därmed laserskannern och dess 

punktmoln i ett yttre koordinatsystem behövs det positioneringssensorer som totalstation, 
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GNSS-mottagare eller INS. Med data från dessa sensorer kan det insamlade punktmolnet 

knytas till ett yttre koordinatsystem. För att så hög noggrannhet och hastighet av 

mätningarna som möjligt ska uppnås eftersträvas så hög uppdateringsfrekvens som 

möjligt på sensorerna. Systemet kan vidare utrustas med ytterligare sensorer som kamera, 

odometer eller lutningsmätare, allt beroende på mätningsuppdrag och dess angivna 

toleranser (Mettlenleiter et al., 2008).

Det bör även förklaras att KTLS-system som används vid t.ex. vägmätningar kallas för 

Mobile Mapping System (MMS). En  anledning till namnskillnaden är att ursprungligen 

hade dessa system huvudsakligen dubbla kameror  för fotogrammetrisk kartering. Senare 

har systemen utrustats med laserskannrar eftersom dessa snabbt förser användaren med 

täta punktmoln över de intressanta områdena (Barber et al., 2008).

1.3.3.1 Positioneringssensorer

GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) syftar till satellitbaserad navigering där de 

mest kända systemen är GPS (USA) och GLONASS (Ryssland). RTK (Real Time 

Kinematics) avser relativ positionering och innebär att GNSS-mottagarens position 

bestäms i realtid relativt en referensstation som består av ytterligare en GNSS-mottagare 

som har en bestämd position. Differenser mellan de båda mottagarnas mätningar används 

för att reducera och eliminera de systematiska fel som uppstår vid bärvågsmätningar. Vid 

RTK-mätningar kombineras bärvågsdata från referensstationen och mottagaren för att 

periodobekanta skall lösas (fixlösning). Detta kan ske under rörelse, och beroende av 

antalet tillgängliga satelliter, avståndet till referensstationen och mottagarens kvalité tar 

det från, 10 s upp till en minut att få en fixlösning. Vid enkelstations-RTK kan en 

noggrannhet på 10-30 mm i plan uppnås med ett maximalt avstånd till referensstationen 

på 20-30 km. Vid användning av flera referensstationer (s.k. Nätverks-RTK) kan 

avståndet ökas till 70 km med bibehållen noggrannhet. I Sverige finns en uppbyggd 

rikstäckande infrastruktur av referensstationer, som kallas SWEPOS (Lilje et al., 2007).

Totalstation

Genom att montera ett prisma på plattformen kan en stationsetablerad totalstation 

kontinuerligt positionera plattformen i ett yttre koordinatsystem. Dagens totalstationer har 

välutvecklade procedurer för låsning på ett rörligt prisma. Totalstationen orienteras i ett 

känt koordinatsystem och mäter kontinuerligt avstånd och vinklar mot det låsta prismat. 

Det är rekommenderat att avstånd längre än 200 m undviks. Glaus (2006) uppskattar att 

en plattform som rör sig i en hastighet av 2 m/s kan positionernas med en absolut 

noggrannhet på 5 mm med hjälp av totalstation. 
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En fördel med att använda totalstation är att alla mätningar direkt knyts till det 

koordinatsystem som är aktuellt för platsen, dvs. inga ytterligare transformationer behövs. 

Ytterligare en positiv egenskap är att plattformen kan även positioneras där GNSS-

mottagare inte har täckning t.ex. under broar och i tunnlar. Nackdel är att siktlängden är 

begränsad och resulterar i att systemets operationshastighet på så sätt minskas när 

totalstationen måste förflyttas när den maximala siktlängden är nådd (ibid.).

INS

Med INS (Inertial Navigation System) menas tröghetsnavigeringssystem som använder 

en sensor (Inertial Measuring Unit, IMU) vilken med hjälp av gyror och accelerometrar 

registrerar accelerationer längs, och lutningar kring, tre axlar. IMU-data bearbetas av en 

dator med en programvara som i realtid tar fram orienteringsparametrar för systemet. För 

mer information om INS i geodetiska tillämpningar hänvisas läsaren till Jekeli (2001). 

Enligt Glaus (2006) är ett självständigt INS en dålig navigeringssensor eftersom 

positionsfelet ökar med tiden i kvadrat. Men en fördel är att ett INS reducerar 

tidsåtgången då ett GNSS förlorar sin fixlösning (Skaloud, 1998). För att öka 

noggrannheten på systemets position och för att undvika minskad kvalitet när GNSS-

mottagaren tappar sin fixlösning bör en integrering ske mellan GNSS-mottagaren och 

INS, vilket kan ske på två sätt. Det ena är att GNSS mottagaren nollställer INS-sensorn 

när fixlösningen är uppnådd, och på så sätt eliminerar den tidsbaserade 

felfortplantningen. Den andra metoden använder data från de båda sensorerna och 

efterbehandlar dessa med ett Kahlmanfilter, som är en uppsättning av matematiska 

ekvationer som från en mängd observationer beräknar systemets position och orientering 

i realtid på ett liknande sätt som minstakvadratmetoden (ibid.).

1.3.3.2 Extra sensorer

Lutningsmätare
Lutningsmätare används för att bestämma plattformens lutning relativt en referens. Två 

lutningsmätare kan användas för att bestämma plattformens längd- och tvärfall. Därmed 

kan bl.a. rälsförhöjning i spårgeometrin bestämmas. En nackdel med lutningsmätare är att 

de är känsliga för accelerationer vid mätningar (ibid.).

Odometer
En odometer räknar antalet rotationer som ett hjul snurrar, vilket är direkt proportionellt 

mot det tillryggalagda avståndet. Vid järnvägsmätningar kan två hjul placeras på de båda 

rälerna och medelvärdet av dessa motsvarar förflyttningen relativt centrumlinjen på spåret 

dvs. spårmitt, medan skillnaden innehåller bäringsinformation. Odometer används med 
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fördel vid relativa mätningar, för data relaterar till spårmitt istället för ett yttre 

koordinatsystem (ibid.).

Kamera

För att lättare kunna urskilja detaljer i spårmiljön kan en vanlig CCD kamera 

(digitalkamera) användas. Bilderna från kameran knyts till de data som 

navigeringssensorerna genererar (El-Sheimy, 2005).

1.3.3.3 Plattformar

Ett KTLS-system kan monteras på ett antal olika plattformar. I och med att systemet 

innehåller många olika sensorer är systemkalibrering viktig. Kalibreringen bestämmer 

den relativa positionen och orienteringen mellan de olika sensorerna och möjliggör en 

synkronisering mellan dessa. De kinematiska systemen monteras med fördel på en rack 

som lätt kan förflyttas mellan olika sorters plattformar som t.ex. är vagnar, bilar eller tåg 

(ibid.).

1.3.3.4 Synkronisering mellan sensorer

Vid statisk laserskanning knyts det insamlade punktmolnet till ett yttre koordinatsystem 

vid varje uppställning med hjälp av en sex-parameters koordinattransformation (tre 

translationer och tre rotationer). Vid KTLS ändras skannerns position och orientering hela 

tiden, vilket i teorin leder till att varje enskild mätning behöver en egen sex-parameters 

transformation. För att dessa transformationer ska bli så bra som möjligt krävs att 

positionen och orientering på plattformen är känd för varje enskild mätning. En 

synkronisering mellan sensorernas dataflöde måste genomföras för att så hög 

noggrannhet som möjligt skall uppnås (Mettenleiter et al., 2008).

En metod för att synkronisera dataflöden från de ingående sensorerna i ett KLTS-system 

är att ge alla sensorerna en gemensam tidstämpel. Stämpeln kan innehålla aktuell tid men 

vanligtvis ett unikt nummer. När systemet startar ställs räknaren om och för varje steg 

som tas (t.ex. varje mätning från skannern, eller ett givet tidsintervall) ökas det unika 

numret ett steg. Alla mätningar som sensorerna genererar kopplas till ett unikt nummer 

som vid efterbehandling kan användas för synkronisering mellan dataflödena (ibid.).

1.4 Befintliga system och tidigare studier

I detta avsnitt presenteras olika KTLS-system med olika typer av plattformar samt 

resultat från undersökningar dessa systems noggrannhet.

9



1.4.1 Bilburen LKO AB

Företaget LKO Teknik AB har utvecklat ett KTLS-system, ”LKO/L-KOPIA Clearance 

and Surveying Laser System” (figur 1.3). Systemet består av en 2D-profillaserskanner, 

odometer, tvär- och längdfallsgivare (lutningsmätare) samt CCD-kamera vilka alla är 

monterade på en spårföljande bil. Den tredje dimensionen i systemet genereras från dess 

rörelse och Z-axeln går längst spårmitt 

(Lundberg, 2008).

Enligt (ibid.) uppnår systemet en relativ noggrannhet på ±6 mm i en mätningsfrekvens av 

42 kHz. Systemet använder spåret som referensplan, vilket innebär att systemets 

koordinatsystem lutar i 

enlighet med spåret. 

Systemet används vid 

hindermätningar 

(frirumsmätning), 

spåravståndsmätningar 

(avstånd mellan 

intilliggande spår), 

ballastprofilsmätning, 

tunnelmätningar och 

inmätningar av 

bergskärningar. 

1.4.2 Vagnburen Swiss Trolley

KTLS-systemet Swiss 

Trolley har utvecklats av 

universitetet HTA 

Burgdorf (Schweiz), i 

samarbete med företaget 

Terra Vermessungen AG. 

Systemet förflyttas med 

handkraft och har en 

modulär utformning för 

bl.a. kinematisk terrester 

laserskanning (figur 1.4). Systemet anpassas beroende på mätningsuppdrag med olika 

sensorer: lutningsmätare, spårviddsmätare och odometer (distansmätare) för mätningar av 
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Figur 1.3 ”LKO/L-KOPIA Clearance and Surveying Laser 
System” under inmätning. (www.lko.se)

 Figur 1.4 Swiss Trolley (Glaus, 2006) 



spåregenskaper (lutning, spårbredd etc.); RTK-GPS eller totalstation för positionering av 

systemet; laserskannrar för inmätning av terrängprofiler och objekt i spårets närmiljö 

(Wildi och Glaus, 2002).

Undersökningar genomförda av (ibid.) visade att med hjälp av RTK-GPS kunde 

plattformen positioneras med en noggrannhet på ±15 mm horisontellt och ±22,5 mm 

vertikalt. Positioneringen kan förbättras till ±10 mm genom att utrusta plattformen med 

ett aktivt prisma som kontinuerligt kan mätas in med en totalstation. Glaus (2006) visar 

att en Swiss Trolley utrustad med laserskannrar uppnår en absolut noggrannhet på 30 mm 

och en relativ noggrannhet på 15 mm. Swiss Trolley kan bl.a. användas för inspektioner 

av kontaktledningar, slipers och generering av högupplösta DTM.

1.4.3 Vagnburen SurVers

Milev och Gruendig (2007) presenterar ett vagnburet KTLS-system, SurVers, vilket 

består av en vagn utrustad med laserskanner, GPS och lutningsmätare. Laserskanner 

mäter tvärsektionsprofiler över järnvägsområdet med en frekvens av 33 Hz, vilka har en 

uppskattad absolut noggrannhet på 30 till 40 mm. Systemet används för att mäta 

rälspositioner, kontaktledningar, plattformskanter och omkringliggande objekt. Systemet 

kan i slutändan leverera noggranna och detaljerade 3D modeller innehållande 

spårgeometri och den omgivande topografin. 
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2 Metod

2.1 Insamling av profiler

De data som användes vid 

undersökningen kommer ifrån 

LKO/L-KOPIA Clearance and 

Surveying Laser System (LKO AB) 

som den 28 april 2009 skannade 

järnvägen mellan Åby och 

Katrineholm för frirumsmätning vid 

kontaktledningsstolpar. Systemet hade 

under inmätandet en hastighet av ca 

0,3 m/s och skannade ca 0,5 m 

framför och bakom stolpen. Den 

största rälsförhöjningen under denna 

sträcka registrerades. Data levererades 

i LKO AB:s format ”.CUS” i ASCII-

text och bestod av tre profiler över tre 

skannade stolpar på längdsektion km 

158. I filhuvudet fanns bland annat 

information om vilken bandel och 

längdsektion profilen är skannad ifrån, 

den aktuella kurvradien och den 

registrerade rälsförhöjningen. 

Systemet filtrerade bort mätpunkter som låg skymda bakom ett annat objekt även om det 

låg i ett annat längdläge. Figur 2.1 visar hur den levererade profilen över stolpe 2 och 

samma stolpe i verkligheten skiljer sig åt vid en signaltavla. Trots att signaltavlan var fäst 

någon decimeter framför stolpen filtrerades mätpunkterna på stolpen bakom bort. 

Filtreringsmetoden som LKO AB använder sig av är anpassad för frirumsmätningar och 

inte lutningsberäkningar.

2.2 Horisontering av profiler

De från LKO AB levererade profiler bestod av 3D-koordinater i ett koordinatsystem med 

origo i spårmitten och Z-axeln orienterad i spårets längdriktning, X-axeln i spårets 
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Figur 2.1 Visuell förklaring hur LKO 
AB filtrerar bort punkter



sidomått och Y-axeln i dess höjdmått. Detta innebar att ifall spårgeometrin hade en 

rälsförhöjning avvek profilens Y-axel relativt den sanna vertikalaxeln. Därför 

genomfördes en rotation av de levererade mätningarna med hjälp av den i filen angivna 

rälsförhöjningen. Rotationen beräknades genom formel (2.1):






= −

s
r1tanα (2.1)

där r är rälsförhöjningen och s spårbredden (1500 mm). 

Vidare transformerades alla X- och Y-koordinater i de ursprungliga mätningarna i 

Microsoft Excel genom följande tvådimensionella rotationsmatris: 









−

=
α
α

α
α

cos
sin

sin
cos

R  (2.2)

där α är den beräknade vridningen från formel (2.1).

2.3 Beräkning av lutning på stolpar

 Kontaktledningsstolparnas lutning beräknades på den sida som är blottad mot spåret, 

vilken är en 15 cm bred och plan yta. Stolpen har vissa bultar och skyltar monterad på 

sidan som kan urskiljas i figur 2.1.

2.3.1  Profiler

De horisonterade profilerna öppnades i programvaran Cyclone 6.0 där koordinaterna för 

de punkter som representerar kontaktledningsstolpens sökta sida extraherades till ett 

separat dokument. Eftersom en profil endast består av tvådimensionella mätningar 

beräknades lutningen på de extraherade punkterna med hjälp av linjär regression. Vid 

linjär regression anpassas en linje till ett antal observationen enligt formel (2.3):

iii vybax +=+ (2.3)

där a är lutningsparameter, b är skärningspunkten vid Y-axeln, v är förbättringen 

(residual), xi och yi är observationer (koordinater).

I och med att mätningarna levererades som profiler är det X-värdets förändring relativt Y-

värdet som eftersöks. De två obekanta parametrarna a och b skattades med hjälp av 

minstakvadratmetoden. Observationsekvationer ser ut enligt formel (2.4): 

= +AX L V (2.4)

eller explicit enligt formel (2.5):
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Mätningarna ansågs ha lika stora vikter, för alla punkter var genererades under samma 

förutsättningar. X i formel (2.4) löstes med hjälp av Microsoft Excel inbyggda 

matrisberäkningsfunktioner genom formel (2.6):

L)(A*A)(AX T1T −= (2.6)

Vidare löstes V genom formel (2.7):

LXAV −= * (2.7)

Grundmedelfel (σ0) beräknas enligt formel (2.8): 

un −
= VVσ

T

0 (2.8)

där n är antalet observationer och u är antalet obekanta d.v.s. nämnaren är antalet 

överbestämningar. De obekanta parametrarnas medelfel (σn) erhölls ur kvadraten av de 

diagonala elementen av kovariansmatrisen C enligt formel (2.9)

( ) 1T2 AA*σC −= (2.9)

Signifikansen av de skattade lutningarna (a) testades på en 95 % signifikansnivå enligt 

formel (2.10):

961,
σ
a

a

≥ (2.10)

där σa är medelfelet av lutningen (a).

2.3.2 Totalstation

Kontaktledningsstolparna inmättes den 13 maj 2009 med hjälp av totalstation Leica 

TPS1200. Totalstationen etablerades med lokal inskärning där en punkt i spårmitt framför 

stolpen sattes som origo och en punkt längre fram i spåret som riktning för X-axeln i ett 

för varje stolpe lokalt koordinatsystem. För att mäta mot spårmitt användes en GEOSP 
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med ett Leica 360 grader-prisma. Mätningar mot den plana sidan genomfördes 

reflektorlöst i en linje där det vertikala avståndet mellan punkterna sattes till ca 0,15 m. 

Beräkningen av lutningen genomfördes enligt metoden för profiler (avsnitt 2.3.1), med 

skillnaden att Z-axeln var vertikal och Y-axeln horisontal.

2.3.3 Traditionell lutningsberäkning

En traditionell lutningsberäkning genomfördes där botten och toppen av stolpens sida 

inmättes med totalstation och beräknades enligt formel (2.11) (BVH-GE, 1997):

bt

bt

zz
yy

a
−
−

= (2.11)

där index t och b avser koordinatvärden från toppen respektive botten av stolpen, y och z  

är mätningens sido- respektive höjdmått relativt spårmitten.

2.3.4 Vattenpass

Lutningen på stolparna beräknades även med hjälp av vattenpass och tumstock. 

Vattenpasset placerades i lod med botten mot stolpens sida och tumstocken mätte det 

horisontella avståndet från toppen av vattenpasset till stolpens sida. Tumstockens 

noggrannhet uppskattades till ca 1 mm. Lutningen på stolpen beräknas enligt formel 

(2.12):

l
da = (2.12)

där d är det avlästa horisontella avståndet i mm, l är längden på vattenpasset i m och a 

lutningen i mm/m.

2.3.5 Lutningar utan rälsförhöjningsfel

För att kontrollera kvaliteten på mätningarna utan påverkan av lutningsgivaren 

transformerades totalstationsmätningarna så att horisontalplanet lutade i enlighet med 

LKO AB:s givna rälsförhöjning. Skillnaden mellan rälsförhöjningarna i de olika 

mätningarna omvandlades till en vinkel som sedan adderades till dem med hjälp av 

totalstation beräknade lutningarna. 

2.4 Jämförelse av rälsförhöjningar

Rälsförhöjningen angavs av en LKO AB:s systems lutningsmätare och presenterades i de 

levererade filerna. En jämförelse genomfördes genom att räls överkant (RÖK) på vänster 
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och höger räl inmättes med totalstation och rälsförhöjningen beräknades med formel 

(2.13):

1500*
))()((

)(
22

hvhv

hv

yyxx

zz
r

−+−

−
= (2.13)

där r är rälsförhöjningen i mm/1500 mm, index v och h avser vänster respektive höger räl 

och x, y och z är dess koordinatvärden. 

2.5 Utvärdering av punktmoln

2.5.1 Kontaktledningens läge relativt spårmitt

Kontaktledningens höjd- och planläge relativt spårmitten beräknades genom att lokalisera 

den punkt som representerade kontaktledningen ur den levererade profilen i 

programvaran Cyclone 6.0. Punktens X-värde representerade kontaktledningens sidomått 

och Y-värdet dess höjd över spårmitt. För att kontrollera dessa värden genomfördes 

mätningar på kontaktledningen med totalstation. Kontaktledningens läge relativt 

spårmitten anges med spåret som referensplan. Därför genomfördes en rotation av 

totalstationsinmätningarna enligt avsnitt 2.2 där rälsförhöjningen angavs av 

höjdskillnaden mellan RÖK på de båda rälerna. Ett problem som uppstod var att origo i 

de olika systemen skiljdes åt. Totalstationsinmätningarnas origo angavs med den vänstra 

rälen som höjdreferens medan laserskanningens origo angavs mitt emellan RÖK, vilket 

innebar att totalstationens koordinatsystem förflyttades i Z-led (figur 2.2). Storleken på 

förflyttningen är förenklat sett halva rälsförhöjningen eftersom de båda origo är 

lokaliserade mitt emellan de båda rälerna.

Figur 2.2 Skillnaden mellan spårmittens höjdläge i de olika koordinatsystemen.

2.5.2 Visuell utvärdering

En visuell utvärdering av den levererade profilen genomfördes genom att jämföra den 

visuella bilden av punktmolnet i Cyclone och fotografier ifrån den aktuella platsen. 
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Bilderna slogs samman med hjälp av bildredigeringsprogrammet Photoshop CS 2 där 

profilen gjordes transparent och passades in i fotografiet över samma stolpe.
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3 Resultat

I detta avsnitt presenteras de utvärderingar som gjordes av LKO AB:s mätningar. 

Inledningsvis presenteras de beräknade lutningarna där totalstation och vattenpass har 

använts som hjälpmedel. Vidare presenteras en jämförelse mellan kontaktledningens 

plan- och höjdläge följt av en kontroll av de levererade rälsförhöjningarna och 

avslutningsvis en visuell jämförelse.

3.1 Beräknade lutningar relativt lodlinje

Antalet punkter som användes vid beräkning av stolpens lutning från LKO AB:s 

mätningar uppgick till 138 st. för stolpe 1 och stolpe 3 medan lutningen på stolpe 2 

beräknades på 31 st. Detta beror framförallt på att stolpe 2 delvis var skymd av en 

signaltavla och därmed blev många punkter bortfiltrerade. Resultatet presenteras i tabell 

3.1 där negativt värde visar att stolparna lutar ifrån spåret. De lutningarna som 

beräknades med linjär regression var signifikanta på 95 % konfidensnivå.

Tabell 3.1 Resultatet av de beräknade lutningarna på 
stolparna relativt vertikalaxeln samt skillnaden mot de 
med totalstation beräknade lutningarna. Enhet: mm/m

.
Lutning Stolpe 1 Stolpe 2 Stolpe 3

Totalstation -23,3 -8,0 -33,3
Std. avvikelse 0,1 0,2 0,1

LKO -27,4 -11,0 -35,7
Std. avvikelse 0,4 0,5 0,3

Skillnad 4,1 3,0 2,4
Vattenpass -23 -6 -33

Skillnad -0,3 -2,0 -0,3
Traditionell -23,8 -9,0 -33,9

Skillnad 0,5 1,0 0,6

3.2 Beräknade lutningar från totalstationsinmätningar utan 

rälsförhöjningsfel

De beräknade lutningarna (från totalstationsinmätningar) i avsnitt 3.1 omvandlades med 

hjälp av de givna rälsförhöjningarna i tabell 3.5 till lutningar relativt LKO AB:s angivna 

rälsförhöjning. De omvandlade lutningarna och skillnaden från LKO AB:s lutningar 

presenteras i tabell 3.2.
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Tabell 3.2 Resultatet av de beräknade lutningarna
relativt spåret. Enhet: mm/m.

Lutning Stolpe 1 Stolpe 2 Stolpe 3
Totalstation -27,2 -14,7 -36,9

Skillnad från LKO 0,2 -3,7 -1,2 

3.3 Kontaktledningens plan- respektive höjdläge relativt  

spårmitten

Kontaktledningens planläge relativt spårmitten vid de tre stolparna presenteras i tabell 3.3 

där totalstationsinmätningarna jämförs med LKO AB:s mätningar, ett positivt värde 

betyder att kontaktledningen låg höger om spårmitten i färdriktningen.

Tabell 3.3 Kontaktledningens planläge relativt
 spårmitten. Enhet: m

Läge Stolpe 1 Stolpe 2 Stolpe 3
Totalstation 0,299 0,287 0,320

LKO 0,291 0,285 0,309
Skillnad 0,008 0,002 0,011

Kontaktledningens höjd över spårmitt vid de tre stolparna presenteras i tabell 3.4 där 

totalstationsinmätningarna och LKO AB:s mätningar jämfördes.

Tabell 3.4 Kontaktledningens höjd över spårmitten
 vid stolparna. Eenhet: m

Höjd Stolpe 1 Stolpe 2 Stolpe 3
Totalstation 5,614 5,585 5,599 

LKO 5,596 5,571 5,583 
Skillnad 0,018 0,014 0,016 

3.4 Jämförelse mellan givna rälsförhöjningar

De med totalstation inmätta och av LKO AB angivna rälsförhöjningar samt skillnaden 

mellan dessa presenteras i tabell 3.5. Ett negativt värde innebär att spåret lutade åt vänster 

i färdriktningen.

Tabell 3.5 De beräknade och angivna rälsförhöjningarna
 vid de olika stolparna. Enhet: mm

Rälsförhöj. Stolpe 1 Stolpe 2 Stolpe 3
Totalstation -43 -73 -117

LKO -49 -83 -122
Skillnad 6 10 5
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3.5 Visuell utvärdering av profiler

Figur 3.1 visar den korrigerade bilden av profilen över stolpe 3 och fotografiet från 

inmätningarna. Punkterna över rälerna ser ut att vara förskjutna åt vänster i bilden. Detta 

beror på att fotografiets och profilens vinkel skiljer sig en aning åt i de olika bilderna och 

medför därför en förskjutning. I profilen kan det ändå urskiljas detaljer såsom 

kontaktledning (a), kontaktledningsstolpe (b), stolpfundament (c), räler (e), tillsatsrör (f), 

den överliggande delen av ballastlagret (d) och sliper (g). 

Figur 3.1 Bild över det verkliga området som är hopslagen med skärmdump från Cyclone. I bilden 
kan det urskiljas kontaktledning (a), kontaktledningsstolpe (b), stolpfundament (c), räler (e), den 
överliggande delen av ballasten (d), tillsatsrör (f) och sliper (g).
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4 Diskussion

4.1 Kinematisk terrester laserskanning

KTLS är en noggrann och effektiv mätningsmetod som med fördel kan tillämpas vid 

järnvägsmätningar. De vagnbundna systemen används flitigt i Europa, speciellt Tyskland 

och Schweiz, för spårrelaterad mätning där bland annat positionering av rälerna, 

kontaktledningar och perrongkanter är några av mätningsuppdragen. Vid jämförelse med 

de ställda toleranserna från Banverket uppnår inte systemen de ställda absoluta 

noggrannheterna. Dessa toleranser är anpassade för totalstationsinmätningar och bör ses 

över.

FLS kan på ett snabbt sätt kartera stora områden över långa korridorer men med en sämre 

noggrannhet än KTLS. Jämfört med FLS är KTLS en mindre effektiv (vad gäller 

täckning) men noggrannare metod som även kan kartera under broar och i tunnlar där 

FLS inte har möjlighet att observera. Profilinmätningar genomförs med fördel genom ett 

KTLS-system utrustat med en 2D-profillaserskanner. Ekonomiskt sett är FLS dyrare i 

operatörskostnad än KTLS, för FLS kräver pilot och helikopter medan endast två st. 

mätare krävs för att sköta ett KTLS-system. De KTLS-systemen kräver ofta att spåret 

stängs av under mätning, vilket bör ses som en nackdel eftersom dagens järnvägar är tätt 

trafikerade och känsliga för eventuella avbrott.

KTLS är en teknologi som är överlägset de traditionella mätmetoder när det gäller 

mäthastighet och fullständighet. En georefererad skanning av ett banområde innehåller 

koordinater på i stort sett alla objekt till skillnad från en mätning med totalstation där 

endast valda objekt mäts in men med högre noggrannhet. Laserskanning kan inte helt 

ersätta totalstation i järnvägsmätningar, för de givna toleranserna är för höga och att 

spåren inte alltid kan stängas av för mätningar. Laserskanning är till skillnad från 

totalstationsinmätningar inte beroende av ljus för att genomföra mätningar, utan används 

lika effektivt i mörker då användaren inte behöver rikta mot ett specifikt objekt. 

Säkerhetsmässigt är ett kinematiskt system säkrare än de traditionella mätningar, därför 

att spåret stängs av för trafik, medan de traditionella mätningarna genomförs i trafikerade 

spår. Vid många mätningsuppdrag inom järnvägsektorn är laserskanningen överlägset de 

traditionella metoderna både i hastighet och i säkerhet. 
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4.2 Utvärdering av LKO AB:s mätningar

4.2.1 Lutningar på stolparna

Inmätningar av stolparna med totalstation skedde under låg infallsvinkel (<35 grader) och 

utan mätningar mot skyltar och andra detaljer på stolpens sida som kan påverka den 

slutgiltiga lutningen. Med tanke på detta och de låga medelfelen av de beräknade 

lutningarna kan dessa anses som sanna.

De med vattenpass beräknade lutningarna avviker mot det sanna värdet vid stolpe 2 med 

2 mm/m. De många faktorer som påverkar vattenpassmätningarna såsom tumstockens 

skala, fel i avläsning och hur lodrätt vattenpasset var passat är svåra att uppskatta och 

därför har dessa mätningar ingen uppskattad noggrannhet.

Enligt tabell 3.1 skiljer sig LKO AB:s mätningar från både totalstations- och 

vattenpassmätningarna på de beräknade lutningarna. Problemet ligger inte i mätdata från 

laserskannern, för den linjära regressionen ger en avvikelse på maximalt ±0,5 mm/m. Det 

är den angivna rälsförhöjningen som gör att de beräknade lutningarna förskjuts relativt 

vertikalaxeln.

Vid jämförelse mellan LKO AB:s levererade rälsförhöjningar och de med totalstationen 

beräknade skiljer sig dessa åt med 5-10 mm. Rälsförhöjningars absolutvärden är större än 

de sanna, vilket innebär att lutningarna också blir större. Pettersson (2009) uppskattar att 

LKO AB:s lutningsgivare som använts under mätningen har under rörelse en noggrannhet 

på ± 6-7 mm/m (ca ±10 mm omräknat till rälsförhöjning). Det registrerade värdet som 

anges i mätningar är också den högsta uppmätta rälsförhöjningen under inmätningen. 

Detta innebär att den rälsförhöjning som har angetts inte alls behöver vara den som var 

den aktuella när punkterna på stolpen registrerades.

För att kontrollera mätningarna oberoende av lutningsgivaren transformerades 

lutningarna från totalstationsinmätningarna så att de relaterade till LKO AB:s angivna 

rälsförhöjning istället för vertikalaxeln. När detta genomfördes förbättrades lutningarna 

på stolpe 1 och 3 avsevärt medan stolpe 2 försämrades. Försämringen på stolpe 2 beror på 

att lutningen endast beräknades på 31 punkter. De förbättrade lutningarna på stolpe 1 och 

3 visar att LKO AB har potential att beräkna lutningar med en noggrannhet på ca ± 1,5 

mm/m. Detta gäller under förutsättning att rätt rälsförhöjning avläses och att hela stolpen 

utan bortfiltrerade punkter finns med i de levererade profilerna.

En kontaktledningsstolpe är ca 6 m hög och om lutningen skiljer sig med 4 mm/m från 

det sanna värdet (jämför resultat för stolpe 2) resulterar detta i ett positionsfel i plan på ca 
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2,4 cm, vilket är betydligt större fel än vad de traditionella mätningarna resulterar i. LKO 

AB:s mätningar är en överlägsen metod vad gäller hastighet jämfört med de traditionella 

mätningarna.

4.2.2 Kontaktledningens höjd respektive läge relativ spårmitt

Kontaktledningens höjd och läge relativt spårmitten överensstämmer bättre än 20 mm 

mellan de olika mätningsmetoderna. De relativt små skillnaderna i resultatet beror 

framför allt på att kontaktledningens diameter är ca 12 mm, vilket innebär att en 

förskjutning i längd och höjd sker beroende på infallsvinkel. Laserskanningen skedde i 

stort sett rakt under ledningen, vilket i teorin innebär att läget och höjden på tråden blir 

korrekt. Totalstationsinmätningarna skedde ifrån sidan, vilket innebär en förskjutning i 

sidled på ca 6 mm. I det hela är det mycket bra mätningar eftersom spelrummet i höjd 

mellan strömavtagare och kontaktledning är på decimeternivå.

4.2.3 Användningsområden

LKO AB:s system är väl etablerat vid frirumsundersökningar, för det är helt anpassat för 

denna sorts mätningar. Systemets används som nämns i avsnitt 1.4.1 redan vid 

hindermätningar (frirumsmätning) , spåravståndsmätningar (avstånd mellan intilliggande 

spår), ballastprofilsmätning, tunnelmätningar och inmätningar av bergskärningar. För att 

använda systemet vid kontaktledningsmätningar behöver man utveckla en bra metod för 

att mäta rälsförhöjningen samt ändra filtreringsmetoden för de levererade profilerna. I 

övrigt kan kontaktledningens position och läge relativt spårmitt bestämmas på ett 

noggrant sätt. 
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5 Slutsatser

Vid mätningar i järnvägsmiljö där toleranserna kräver en relativ noggrannhet på 20 mm 

bör LKO AB:s KTLS-system ha möjlighet att ersätta de traditionella mätningsmetoderna. 

Även terrängmodeller över befintligt banområde kan med fördel genereras med denna 

metod. För mätningar med högre krav på noggrannhet bör totalstation eller 

avvägningsinstrument användas.

En översyn över Banverkets givna toleranser för detaljmätning bör genomföras, för dessa 

är anpassade efter mätningar med totalstation och inte KTLS.

LKO AB:s mätningar kan användas vid positionering av kontaktledningstråd. 

Lutningsbestämning på kontaktledningsstolpar kan genomföras om bättre metoder för 

punktfiltrering och registrering av rälsförhöjning utvecklas.
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