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Sammanfattning 
 

Järnvägarna är i dag hårt belastade med trafik och är känsliga för störningar. Banverksarbeten 

är därför något som måste noggrant planeras och genomföras så att det medför så lite 

störningar som möjligt på järnvägstrafiken. Även säkerheten vid allt arbete som berör 

spårområden är en viktig faktor att ta hänsyn till. Allt arbete inom spårområdet måste därför 

uppfylla särskilda krav. Detta får även konsekvenser för detaljmätningar inom spårområden 

då spåret måste vara avstängt. Ett alternativ är att använda en terrester laserskanner som får 

sin placering utanför spårområdet, vilket skulle kunna vara ett mer flexibelt sätt att mäta 

spårmitt. 

 

Syftet med denna studie är att visa hur mätningar med terrester laserskanning (TLS) kan 

utföras i spårmiljö, jämföra dem mot traditionella mätningar med totalstation, samt bestämma 

om Trafikverkets toleranskrav kan uppnås vid TLS-mätningar i spåranläggningar.  

 

Bansträckan som var aktuell för inmätningar var ca 100 m lång. Spårinmätning utfördes med 

totalstation med ett intervall på 1-2 m. Det totala antalet linjepunkter som mättes in var 85 

stycken, som sedan skulle jämföras med laserskanningsmätningarna. Mätningarna av samma 

bansträcka som utfördes med laserskanner utgick från fem olika uppställningar med ca 10 m 

avstånd vinkelrätt till närmaste rälen. Resultatet av jämförelsen av linjedata från de två 

mätningar visar på en radiell differens i plan med ett medelvärde på 3 mm och differensen i 

höjd visar ett medelvärde på 5 mm.  

 

För att visa på hur man kan identifiera olika objekt i punktmoln togs ett antal bilder fram, som 

på ett lättöverskådligt sätt visar hur mycket information som finns i form av punkter. För att 

ett fordon ska kunna trafikera spåret måste järnvägsnätet uppfylla kraven för s.k. lastprofiler. I 

punktmolnen med några enkla kommandon skapades en lastprofil. Därefter kunde den flyttas 

längs spårmittslinjen och ställas in i relation till alla omkringliggande objekt. 

 

TLS har under vårt arbete visat sig ha en stor potential för bestämning av spårmitten och 

detaljmätning inom spårområdet. Under relativt kort tid genererades stora datamängder i form 

av punktmoln från vilket enskilda objekt enkelt kunde urskiljas. Mätningsarbeten i ett 

högtrafikerat spår är omgärdat med restriktioner, men mätning med laserskanner som utförs 

utanför säkerhetszonen kräver i stort sett bara närvaro av en instrumentoperatör. De stora 

säkerhetskraven som ställs i fokus vid arbetet inom spårområden uppfylls fullständigt genom 

att ingen mätningspersonal behöver vistas i säkerhetszonen vid mätning med TLS.  

 

Slutsatser som kan dras av vår studie är att noggrannheten vid mätning av spårmittslinjen med 

TLS är jämförbar med mätning med totalstation. Kvaliten på mätningarna uppfyller de krav 

som ställs för mätning med totalstation av Trafikverket. Tack vare den snabba insamlingen av 

stora datamängder kan TLS bidra mycket vid mätning av spårområden där koncentrationen av 

spårobjekten är stor. Insamlad data kan sparas och eventuella missade kontroller, mätningar 

och visualiseringar kan utföras genom att nödvändig data extraheras ur sparade punktmolnen 

utan att nya mätningar behöver genomföras. Detta kan även underlätta framtida arbeten med 

planering och projektering då information av ett spårområde behövs i efterhand. 

   

 

 

 



Abstract 
 

The railways are nowadays congested with traffic and are sensitive to disturbance. Rail 

infrastructure works are something that must be carefully planned and executed when it 

involves as little disruption as possible for rail traffic. In addition safety of all activities 

related to railway environment should be considered. All work within the track area must 

therefore meet certain requirements. This may also influence detail measurements within the 

track areas where the track must be closed. An alternative is to use a terrestrial laser scanner 

that can be placed outside the track area, which could be a more flexible way to measure the 

centre line of the track. The aim of this study is to show how measurements with terrestrial 

laser scanning (TLS) can be performed in track environment, compare them to traditional 

measurements with total station and determine whether the Swedish Transport 

Administrations tolerance requirements can be achieved with TLS measurements.  

 

The section of the railway that was surveyed was about 100 m long. Track surveying was 

carried out with total station with an interval of 1-2 m. In total, 85 points on the track centre 

line were measured, which could then be compared with laser scanning measurements. The 

measurements with laser scanner were made from five different set ups at the distance of 

about 10 m at orthogonally to the nearest rail. The results of comparison of the line data from 

the two measurements shows a mean radial difference in a horizontal plane of 3 mm. and 

difference in height shows a mean of 5 mm.  

 

To demonstrate how to identify different objects in point clouds, a range of images are 

presented, which in an easily comprehensible format showing how much information is 

available in the form of points. For a vehicle, to be able to travel on rail track, must meet the 

requirements for so called loading-gauges. In the point clouds, a load profile was created with 

a few simple commands. Then it can be moved along the track center line and set in relation 

to all surrounding objects.  

 

In our work, TLS has proved to have great potential for determination of the track center line 

and detail measurements within the track area. During the relatively short time, large amounts 

of data in the form of point clouds were generated from which individual items could be 

easily distinguished. Surveying work on a busy railway is surrounded by restrictions, but TLS 

measurements, which can be carried out outside the security zone, require only the presence 

of an instrument operator. The major safety requirements that should be adhered to in surveys 

of track areas are satisfied completely, since no surveying staff should work in the security 

zone during TLS measurements.  

 

Conclusions that can be drawn from our study are that accuracy in measuring the track center 

line with TLS is comparable to the measurement with the total station. The quality of the 

measurements meets the requirements for the measurement with total station of Swedish 

Transport Administrations. Thanks to the rapid collection of large amounts of data TLS can 

contribute much in the surveys of railway areas where the concentration of objects is large. 

Data can be saved and any missed checks can be performed trough extraction of necessary 

data from the point clouds without the need for new measurements. This may also facilitate 

future work with the planning and design when information about a track environment is 

needed. 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

Järnvägarna är i dag hårt belastade med trafik och är känsliga för störningar, något som också 

den senaste vintern 2010 visat med stora förseningar och inställda tåg som följd. 

Banverksarbeten är något som måste noggrant planeras och genomföras när det medför så lite 

störningar som möjligt på järnvägstrafiken. Även säkerheten vid allt arbete som berör 

spårområden är väldigt viktig. För att kunna vistas eller utföra något arbete inom spårområden 

måste särskilda krav uppfyllas och en noggrann skydds- och säkerhetsplanering upprättas. 

Detta ställer även stora krav på genomförandet av detaljmätning inom spårområden då spåret 

måste vara avstängd. All verksamhet inom säkerhetszonen som sträcker sig minst 2,20 m ut 

från närmaste räl ställer särskilda krav på behörighet och säkerhetsplanering (Andersson, 

2010; Banverket, 2009).  

 

En viktig detalj vid inmätningar är beräkning av spårmittslinje som utgör en referenslinje för 

all planering och projektering för om-, till- och nybyggnationer som utförs längs järnvägar. 

Idag genomförs detaljmätningar på spåren med totalstation och en s.k. GEOSP vilket är en 

snabb metod men krävande när det gäller säkerhetsaspekten (Andersson, 2010). Det finns 

därför behovet av att introducera nya, effektivare mätningsmetoder i spårmiljö. Wildi och 

Glaus (2002) påpekar också att med införandet av moderna höghastighetståg i spårnätet är det 

inte ekonomiskt försvarbart att använda traditionella mätmetoder för spårmätning. Till 

exempel ett alternativ är att använda en terrester laserskanner som får sin placering utanför 

spårområdet, vilket skulle kunna vara ett mer flexibelt sätt att mäta spårmitt och även andra 

spårobjekt. Det möjliggör mätningar samtidigt som det förekommer trafik på spåret. I en 

tidigare studie utförd som examensarbete på Högskolan i Gävle presenterades 

användningsmöjligheterna med kinematisk terrester laserskanningssystem (KTLS) för 

järnvägsrelaterade mätningar. Resultatet av studien visade att KTLS inte helt kunde ersätta de 

traditionella mätningsmetoderna p.g.a. uppställda toleranser (BVF 541.60, 1992) för spårlägen 

och för att spåren inte alltid kunde stängas av för mätningar (Pramlid, 2009). 

 

Metria som utför spårmätningar åt Trafikverket har ett intresse av att visa upp terrester 

laserskanningens (TLS) fördelar vid spårvägsrelaterade mätningar. Från en undersökning 

gjord av Lantmäteriet år 2006 framgår det vad dåvarande Banverket ansåg vad en ny 

uppdaterad HMK bör innehålla vad gäller laserskanning och det framkommer där att den bör 

innehålla tekniker, metodbeskrivningar vad gäller datafångst, bearbetning, lagring och 

kvalitetsbeskrivning. Trafikverket framhåller också att HMK ska beskriva alla steg fram till 

modellbearbetning. Vidare bör HMK ta upp fallgropar och felkällor. Den bör innehålla 

beskrivning av validerade metoder och ha ett innehåll av oberoende mätningar (Lantmäteriet, 

2006). 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka om Trafikverkets toleranskrav kan uppnås vid 

TLS-mätningar i spåranläggningar. Arbetet ska visa hur mätningar med TLS kan utföras i 

spårmiljö och jämföra den mot traditionell mätning med totalstation. Förhoppningen är att 

TLS-mätningar kan utgöra ett beslutsunderlag för Trafikverket, vilket ska göra det möjligt att 

införa TLS som en mätningsmetod i Trafikverkets regelverk.   
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1.3 Begränsningar 

För projektet har en spårsträcka beläget vid Korsnäs Gävle anvisats av Trafikverket som ett 

lämpligt objekt att mäta på (figur 1). På grund av säkerhetsbestämmelser var den del av spåret 

som inmättes utan elektriska kontaktledningar. Den totala bansträckan som inmättes var ca 

100 m lång.  

 

 
 

 Figur 1. Översikt av det skannade området. 

 

1.4 Tidigare studier 

I en tidigare studie utförd som examensarbete på Högskolan i Gävle (Pramlid, 2009) 

presenteras användningsmöjligheterna med ett kinematisk terrester laserskanningssystem 

(KTLS) för järnvägsrelaterade mätningar. Resultatet av studien visar att KTLS inte helt kunde 

ersätta de traditionella mätningsmetoderna p.g.a. uppställda toleranser för spårlägen och för 

att spåren inte alltid kunde stängas av för mätningar. Studien redogör för hur tekniken, 

beroende på mätningsuppdraget, i kombination med olika sensorer används för 

frirumsmätningar (hindermätning), spåravstånds-, ballastprofil-, tunnelmätningar m.m. Av 

studien framkommer det att tekniken är på grund av sin höga insamlingsfrekvens en effektiv 

metod för datainsamling i järnvägsmiljön men mindre noggrann i jämförelse med traditionella 

metoder. De toleranskrav för järnvägsmätningar som kunde uppfyllas med KTLS är på ± 20 

mm i relativ noggrannhet och enligt Trafikverkets uppställda krav är toleransen för mätningar 
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av spårobjekten som spår, växlar, plattformar på ±10 mm. Av studien framkom det också att 

mätning med KTLS kräver att spåret är avstängd för trafik, vilket är bra sett från 

säkerhetsaspekten men med tanke på järnvägarnas känslighet för trafikavbrott ses det som en 

nackdel.  

 

 

1.5 Terminologi 

B1B 

Bakre korsningsskarv i huvudspår, avser punkt i spårmitt. Ingår som punkt i linjen för spår 

(BVH 584.012, 2006). 

 

B2B 

Bakre korsningsskarv i sidospår, avser punkt i spårmitt. Ingår som punkt i linjen för spår 

(BVH 584.012, 2006). 

 

ESB 

Ingår som punkt i linjen för spår (BVH 584.012, 2006). 

 

GEOSP 

Med en GEOSP (figur 2) positioneras ett prisma  i spårmitt och förflyttas sedan längs spåren 

efter varje mätning. Kalibrering och hur man använder en GEOSP beskrivs närmare i BVH 

584.10 (1997). 

 

 
 

Figur 2. En GEOSP med prisma använd under inmätning av  

spårmitt med totalstation. 

 

OLP 

Omlottpunkter vid spår. 

 

Referensräl 

Referensräl är term som används vid inmätning av spårmitt. Spårmitt ligger mellan de båda 

rälernas innerkant på avstånd av 0,7175 m från den räl som bestäms som en referensräl. Detta 

avser den räl som mätningen avser, vänster eller höger i längdmätningens riktning (BVH-GE 

584.105, 1997).  
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 Inmätning av spårmitt i plan skall vid raksträcka och högerkurva relateras till vänster 

räl. I vänsterkurva relateras den till höger räl. 

 Inmätning av spår i höjd skall vid raksträcka och högerkurva relateras till höger räl i 

längdmätningens riktning. I vänsterkurva relateras den till vänster räl. 

 

S1B 

Sista långsliper 1. Ingår som punkt i spårmitt (BVH-GE 584.105, 1997).  

 

S2B 

Sista långsliper 2. Ingår som punkt i spårmitt (BVH-GE 584.105, 1997).  

 

 

2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Terrester laserskanning  

TLS är en teknik som på senare tiden har bidragit enormt mycket till utvecklingen av mätning 

och datainsamling inom olika användningsområden (Reshetyuk, 2009a).  Tekniken delas in i 

statisk och kinematisk skanning. Vid kinematisk skanning utförs mätningar från en rörlig 

plattform och statisk mätning utförs från en fixerad position. Det här arbetet fokuserar på 

statiska mätningar. För mer information om kinematisk laserskanning och dess användning 

hänvisas läsaren till Pramlid (2009).  

 

TLS använder sig av två mätningsmetoder, löptidsmetoden (pulsmetoden) och 

fasskillnadsmetoden, och enligt Boehler och Marbs (2002) använder sig de flesta 

laserskannrar av löptidsmetoden. Instrument emitterar en laserpuls mot objekt som ska 

skannas, och tiden som det tar för pulsen att färdas fram och tillbaka till instrumentet mäts. 

Genom att ljusets hastighet är känd beräknas avståndet till objektet. Flera tusen laserpulser 

skickas mot objekten per sekund. Laserpulser sprids vertikalt med hjälp av en spegel som 

roteras kring en horisontell axel samt horisontellt genom att hela skannern roteras kring en 

vertikal axel (Boehler och Marbs, 2002). Skanningen resulterar i miljontals punkter, så 

kallade punktmoln, och så länge en lämplig reflektans uppnås kan alla ytor avbildas oavsett 

form och komplexiteten (Barton, 2007).  

 

 

2.2 Registrering och georeferering 

 

Vid skanning av stora områden eller objekt krävs det ofta flera uppställningar som resulterar i 

flera punktmoln, vilka är orienterade i skannerns eget koordinatsystem med origo i skannerns 

centrum. Det första steget av databearbetning är att sammankoppla punktmolnen och få 

objekten komplett representerade. Processen kallas för registrering och det finns flera 

metoder för genomförandet (Reshetyuk, 2009a): 

 

 Registrering m.h.a. minst tre måltavlor (targets) placerade i överlappen mellan två 

intilliggande punktmoln (targetsregistrering). 

 Registrering m.h.a distinkta naturliga punkter synliga i båda punktmolnen som 

identifieras manuellt. 

 Registrering m.h.a gemensamma geometriska objekt som plana ytor och cylindrar 

m.m. 
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Alla metoderna kräver en god geometri som innebär spridning av gemensamma objekt (t.ex. 

konnektionspunkter) i olika riktningar. En annan viktig faktor är enligt Bornaz och Rinaudo 

(2004) att överlappen ska vara minst 30 % av den skannade ytan för att noggrannheten av det 

slutliga resultatet skulle kunna bli jämförbart med instrumentets avståndmätnings 

noggrannhet. 

 

Kopplingen till yttre koordinatsystem (georeferering) kan genomföras genom mätning av 

minst tre måltavlor som är placerade med god geometri inom skanningsområdet. Mätning av 

måltavlor genomförs med en annan teknik. Denna metod kallas för indirekt georeferering. 

Skannern kan också etableras på en stödpunkt och orienteras med hjälp av en annan 

stödpunkt, precis som en totalstation. Metoden kallas för direkt georeferering och innebär att 

insamlade data kopplas direkt till ett yttre koordinatsystem. Denna metod är mindre 

tidskrävande än indirekt georeferering. Samtidigt är det så att i de flesta fall är det inte kända 

punkter som styr skannerns position, utan etablering av skannern sker för att möjliggöra en 

optimal datainsamling. 

 

Det är viktigt att understryka att vid georeferering av avlånga objekt kan registreringsfel bli 

ganska stor p.g.a. felfortplantning från den första till det sista punktmolnet (Reshetyuk, 

2009b). Enligt (ibid.) är lösningen till detta problem att placera stödpunkter så att en 

stödpunkt syns i var tredje punktmoln. 

 

2.3 Felkällor 

Likt alla andra mätmetoder är TLS inte befriad från fel. Mätnoggrannheten påverkas av 

noggrannheten i vinkel- och avståndsmätningarna, skannade ytans reflexionsförmåga och 

miljöförhållanden (Boehler et al., 2003). Vidare är objektets geometri en viktig parameter för 

noggrannheten, liksom mätning av extremt våta ytor jämfört med torra ytor (Barton, 2007). 

Även högtrafikerade platser där vibrationer och stark belysning uppstår kan påverka 

noggrannheten. Lufttemperatur och fuktighet är ytterligare viktiga faktorer. Förutom objektets 

reflektionsförmåga, som är nämnd ovan, är objektets form en betydelsefull egenskap. Krökta 

objekt kan orsaka att vissa detaljer skannas med branta infallsvinklar som försvårar 

laserstrålens retur (Andersson, 2010). 

 

 

3 MATERIAL OCH METOD  

3.1 Utrustning och programvaror 
 
3.1.1 Utrustning 

Totalstation Leica TPS1200+ användes för inmätning av stomnät, detaljinmätning med 

GEOSP och inmätning av måltavlor.  Trefötter till totalstation och stativuppställningar för 

bakåtobjekt och måltavlor kontrollerades en gång före mätningarna i en fast monterad 

ställning (figur 3) med ett hänglod för att uppfylla centreringskraven enligt HMK-Ge:S 

(1996). Kontrollmetoden går ut på att en trefot placeras på en plan yta monterad på en 

ställning som är ca 2 m hög och den justeras så att den är i våg. Trefoten centreras sedan med 

hjälp av ett hänglod rakt ovanför en punkt ritad på en plan yta som ligger på golvet. Därefter 

kontrolleras att det optiska lodets sikte alltid pekar exakt mot det ritade punkten även vid 

vridningar av trefoten.  

 



6 

 

 
 

Figur 3. Ställning för kontroll och justering av trefot. 

 

Digital avvägare Leica Sprinter (art.nr. 738932 och serienr. 1007717) användes för att 

höjdbestämma punkterna i stomnätet. Kollimationskontroll av avvägningsinstrumentet 

utfördes den 4 april 2010. Kollimationsfelet var 0,7 mm/40 (0,9 mm/50 m), vilket uppfyllde 

kraven enligt HMK-Ge:D (1994). GNSS-mottagare Leica GPS1200+ användes för inmätning 

av en höjdfix.  

 

Laserskanning utfördes med laserskanner Leica ScanStation 2 som är en löptidsbaserad 

laserskanner från Leica Geosystems och som använder sig av grön laser som hör till klass 3R. 

Egenskaper som skanningskapacitet på 50 000 punkter/sek, räckvidden på upp till 300 m, 

synfältet av 360º horisontellt och 270º vertikalt, och integrerad högupplöst digitalkamera gör 

skannern till ett högproduktivt mätningsinstrument. Skannern är utrustad med en tvåaxlig 

kompensator. Avstånds- och vinkelmätningsnoggrannhet är 4 mm på upp till 50 m respektive 

3,8 mgon. Noggrannheten för positionsbestämningen är på 6 mm på upp till 60 m (Leica 

Geosystems, 2010). 

 

3.1.2 Programvaror 

Programvara Cyclone 7.0 från Leica Geosystems användes för både styrning av 

skanningsprocessen och bearbetning av insamlade data. Geo 2008 Professional School, 

mjukvara för geodesi och lantmäteri, utnyttjades för beräkningar av stomnät och för att ta 

hand om inmätningar.  

 
3.2 Förberedelse och rekognosering  

Före fältmätningarna genomfördes en rekognosering av platsen, där förutsättningar och 

planering för stomnätet som skulle användas, mätningar med GEOSP, inmätning av måltavlor 

och uppställningar för laserskanner fastställdes. Fyra punkter i stomnätet (figur 4) 

lokaliserades för att ingå i nätet och efter en okulär besiktning av befästningarna för 

punkterna, fastställdes att punkt A, rör i sten skulle användas som referenspunkt. Vi bestämde 
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även att använda oss av ett lokalt system med koordinaterna x = 100 och y = 100 m på punkt 

A och med C som sydligt bakåtobjekt.  Punkter ingående i nätet: C, spik i asfalt, samt B och 

D, båda rör i mark under däcksel. Sikten för spårinmätning och inmätning av måltavlor 

bedömdes vara god ifrån samtliga punkter men med vissa siktbegränsningar från A och D. 

 

Uppställningsplats för laserskanner fastställdes där det viktigaste kriteriet var att ha 

uppställningsplatserna högre än spåret, som är en viktig aspekt för att kunna simulera mätning 

från plattform. Platser lämpliga för att sätta upp måltavlor bestämdes också under 

rekognoseringen där den viktigaste aspekten var att få en god geometri dvs. jämn och fördelad 

spridning i plan och höjd för inmätningarna.  

 

Spåret som fungerar som ett industrispår åt Korsnäsfabriken har en regelbunden tågtrafik med 

ett tåg varje timme dagtid. Hastigheten på dessa tåg är begränsad, men samråd med de 

ansvariga för järnvägstrafiken skulle hela tiden finnas när vi var där och mätte för att vi i god 

tid skulle hinna förflytta oss bort från spåret. 

 

3.3 Mätningar och beräkningar 

3.3.1 Stomnät i plan och höjd 

Nybestämning av de ingående punkterna i stomnätet utformades som ett fritt utjämnat nät 

med absolut anslutning (se figur 4). Punkterna gavs lokala koordinater i plan, vilket berodde 

på att vi i inmätningsskedet inte hade tillgång till koordinatlistan från Trafikverket. För 

inmätning av punkterna användes ett stomnätsprogram i totalstationen som automatiskt 

utesluter de mätningar som inte håller de av Trafikverket uppställda kraven enligt BVH 

584.104 (1997). Kraven är enligt (ibid.) stomnät klass B med riktningsmedelfel 0,5 – 0,8 

mgon, antal helsatser 2 och ett längdmedelfel på 2 -3 mm ±2-3 ppm. 

 

Punkten A valdes som en fast punkt med av oss givna koordinater x=100 och y=100. Längden 

mot punkt C mättes in och den gavs koordinaterna x=331,200 och y=100. Övriga punkter B 

och D nybestämdes utifrån de kända punkterna A och C. Beslutet att ha alla 4 punkter 

ingående i stomnätet togs för att kunna ha fler alternativ för etablering av totalstationen och 

mätning mot GEOSP och måltavlor.  

 

I ett senare skede gjordes en jämförelse av våra lokala koordinater mot dem från Trafikverket 

med koordinater angivna i RT90 0 gon 0:-1. Av punkternas status på befintliga stompunkter 

som Trafikverket angett, så kunde punkt 3020705 och punkt 3020706 (motsvarande våra 

punkter B och D) vara misstänkt rubbade. Punkt 3020704 och punkt 3023 (A och C) hade 

ingen synbar påverkan. En beräkning gjordes där punkterna 3020704 och 3023 har kända 

koordinater och punkterna 3020705 och 3020706 nybestämdes. Jämförelsen av de kända 

koordinaterna i plan för punkterna 3020706 och 3020705 mot nybestämda koordinater för 

punkter B och D visade differenser på upp till 13 mm. Detta rättfärdigade vårt beslut att under 

fortsatt arbete använda oss av våra lokala koordinater.   
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Figur 4. Nätskiss över stomnätspunkter och stationsuppställningar med lokala koordinater. 
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En höjdfix för projektet fastställdes in med nätverks-RTK på punkt A för fortsatt 

höjdbestämning i system RH70. Anledning till det var att det inte fanns information om någon 

tillgänglig höjdfix som vi kunde använda oss av för projektet. Inmätning utfördes som två 

serier med fyra mätningar i varje serie. De anvisningar som ges av Norin et al. (2007), anger 

tillvägagångssättet vid mätning med hjälp av nätverks-RTK: 

 Antal satelliter som används för mätning sätts till ett minimum av 7 satelliter.  

 PDOP (Position Dilution Of Precision) sätts till 4. 

 Fri sikt ska vara 60 % fri sikt ned till 25 graders elevation. 

 Antennhöjd och centrering: max 2 meter antenn höjd ska användas. Uppställning ska 

göras med hjälp av stativ och tvångscentrering. 

 Tid för fixlösning. Ominitialisering om fixlösning ej nås inom 2 minuter. 

 Medelvärde av antal observationer. Medelvärdet tas av 30 observationer med 1 

sekund mellan varje observation. 

 

Inmätningarna gav ett medelvärde på referenshöjden på 4,070 m. 

 

Höjdbestämning i höjdsystem RH70 på de i nätet ingående punkterna utfördes som ett 

dubbelavvägningståg med start och slut i punkt A. Längden på tåget var ca 785 m och gav ett 

slutningsfel på 1mm. Efter kontrollberäkningar och genomgång av mätprotokoll ansågs 

resultat på slutningsfelet vara godtagbart. Enligt BVH 584.104 (1997) är kraven på 

höjddifferensfelet för dubbelavvägningståg 1,5 mm/√ km. 
 

 

3.3.2 Spårinmätning med GEOSP 

Efter bestämning av vilken spårsträcka skulle mätas in utgick spårinmätning med totalstation 

och GEOSP från två stationspunkter: B och C (figur 5). Anledningen till att mäta från två 

olika stationsuppställningar var för att få fri sikt på hela den sträckan som skulle mätas in. Det 

totala antalet sektionspunkter som mättes in var 85 stycken på sträckan med huvudspåret, som 

sedan skulle jämföras med laserskanningsmätningarna. Spåret mättes in med intervaller på ca 

1- 2 m.  
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Figur 5. Inmätning av spår med GEOSP. 



11 

 

3.3.3 Inmätning av måltavlor 

Måltavlor som användes för registrering och georeferering var platta HDS-måltavlor (High 

Definition Surveying) med magnetfäste. Måltavlorna har mycket hög reflektionsförmåga och 

kan igenkännas automatisk av instrumentet. Antalet måltavlor bestämdes till nio (fem runda 

och fyra kvadratiska) för att kunna ha minst fem stycken för varje instrumentuppställning 

(figur 6). Måltavlor kunde roteras runt sin vertikala axel så att infallsvinklar av laserstrålen 

skulle vara så nära noll som möjligt, och de placerades väldistribuerade i både plan och höjd. 

Fördelen med roterbara måltavlor är att tavlornas centrum vid rotering alltid hamnar på 

samma punkt (Andersson, 2010). Inmätning av måltavlor som användes för registrering och 

georefering utfördes från punkten B eftersom vi hade fri sikt till alla måltavlor från den 

punkten (figur 6).  

 

 

 
 

  Figur 6. Översikt av skanneruppställningar och placering av måltavlor. 

 

 

3.3.4 Laserskanning 

Innan varje skanning fotograferades området med en i skannern integrerad högupplöst kamera 

för att kunna bestämma skannerns synfält exakt. Upplösningen sattes på 10 x 10 mm på ett 

avstånd av 15 m. Hela sträckan mättes från fem uppställningar med ca 10 m avstånd vinkelrätt 

till närmaste rälen. Efter varje skanning valdes alla synliga måltavlor direkt in i bilden med 

ramverktyget och instrumentet genomförde så kallad finskanning (punkttäthet 1,25 mm) 

automatiskt (Swahn, 2008).  
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Eftersom vibrationer orsakade av trafiken kan påverka skanningsprocessen (Reshetyuk, 2006) 

kontrollerades skannerns doslibell under varje mätning. Som en säkerhet kan också 

kompensator inbyggd i instrumentet slå ifrån om uppställningen rubbas. Efter varje skanning 

kontrollerades också att alla måltavlor och spårobjekt var väl synliga i punktmolnen. 

 

3.4 Databearbetning 

3.4.1 Registrering och georeferering av punktmoln 

Koordinaterna för måltavlor mätta med totalstation importerades i Cyclone. 

Koordinatförteckning finns i bilaga 3. Vid importen kastades x- och y-koordinater om 

eftersom koordinater var beräknade i Geo som använder sig av det geodetiska 

koordinatsystemet (vänsterhandssystem) med x-axel pekande mot norr. Cyclone använder sig 

av ett högerhandssystem.  

 

Efter första registreringen som utfördes med ”targets metoden”, redovisade programmet stora 

fel. Därför utfördes kontroll av punktmolnen. Det visade sig att under finskanningen av vissa 

måltavlor skannade instrumentet ytor som låg ca 20 cm under måltavlor istället. När felaktiga 

måltavlor exkluderades från registreringen, blev det färre än tremåltavlor i två överlappar. 

Pga. av detta registrerades respektive skanningar med hjälp av punktmoln- till punktmoln 

metoden. Georefereringen utfördes med sex måltavlor, och resultatet presenteras i avsnitt 4. 

Medelfelen för det kombinerade registreringen låg mellan 1 och 3 mm, vilket uppfyller 

kraven för registrering på högst 10 mm enligt rekommendationer från programmets tillverkare 

(Leica Geosystem, 2010). 

 
 

3.4.2  Bestämning av spårmitten i punktmolnet 

Vid inmätning av spårmitt bestämdes först referensräl för både plan och höjdläge enligt 

Trafikverkets anvisningar. I vårt fall relaterades planläget till den vänstra rälen och höjdläget 

till den högra rälen i längdmätningsriktningen. Med ett stort antal punkter på en liten plan yta 

fås ett medelvärde på ytan som kan användas för att bestämma avstånd till spårmitt. Direkt i 

punktmolnet användes de befintliga punkterna för modellering av en rektangulär yta (vertikal 

referensyta i figur 7) på den vänstra rälen från vilket ortogonalt ritades en linje (A) som är 

hälften av avståndet mellan rälen (0,7175 m), se figur 7. 

 

  
 

Figur 7. Princip för bestämningen av spårmitt. 
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Figur 8. Princip för bestämningen av spårmitt. 

 

 

På samma räl, av befintliga punkter framställdes på den innersta övre kanten, en linje (B) som 

återger referenslinje i plan. På den markerades en punkt till vilken linje A flyttades, se figur 8. 

Därefter infogades en vertex på höger kant av linjen A, till vilken det slutligen tilldelades 

höjden som lästes av från punkter som framställer övre ytan av höger räl. Proceduren var 

sedan att rita vertex:er med ca 1-1,5 meters mellanrum, och dessa sammanfogades sedan till 

en linje som återger spårmitt, se figur 9 och 10. Spåret var en lång högerkurva vilket gjorde att 

nya rektangulära planytor behövde modelleras med kort mellanrum. På ett rakt spår finns det 

möjligheter att rita rektangulära planytor med längre avstånd, vilket kan förkorta det manuella 

arbetet betydligt. 

 

 
 

Figur 9. Ett fragment av spårmittslinje redigerad i Cyclone. 
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Figur 10. Spårmittslinje (grön). 

 

3.4.3 Jämförelse av linjedata i Geo 

Jämförelse av mätningar från laserskanner och totalstation utfördes i Geo. Genom att utnyttja 

baslinjeverktyget och använda hjälppunkter kan man med hjälp av snappfunktionen i Geo 

jämföra den ortogonala skillnaden i plan samt höjd för de båda linjerna (figur 11). Antalet 

linje/punkter som jämfördes var 51 st. av totalt 85 st. Anledningen var dels dubbla mätningar 

dels några mätningar som var ofullständiga samt en sträcka längst i söder på mätområdet där 

punkterna i punktmolnet från laserskanningen var otillräckliga för att få en bra linje att 

jämföra med. 

 

 
 

 Figur 11. Jämförelse av linjedata i Geo. 

Baslinjeverktyg 

Cyclone linje 

GEOSP linje 
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4 RESULTAT 

 
4.1 Resultat från stomnätsutjämningen i plan 

 

Resultat från stomnätsutjämningen presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Koordinatlistan över punkter bestämda i stomnätsutjämningen. 

 

Punkt x y Punktmedelfel (m)  

   x y 

A 100,000 100,000 - - 

C 331,200 100,000 - - 

B 190,9518 77,2626 0,0004 0,0001 

D 448,7043 86,2230 0,0005 0,0003 

 
 
 
4.2 Inmätning av måltavlor 
 

Resultat från inmätning av måltavlor som var synliga från stationsuppställning B redovisas i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Koordinatlista för måltavlor inmätta i plan och höjd från stn. B. 

 

Target Lokala x koordinater Lokala y koordinater +Höjd RH70 (m) 

1 301,354 85,037 5,958 

2 294,881 83,860 4,043 

3 288,600 66,041 7,085 

4 264,984 74,744 4,282 

5 229,207 77,938 3,281 

6 245,593 83,538 4,146 

7 218,522 85,771 3,719 

8 211,268 79,333 3,552 

9 178,509 78,611 3,736 

 

 

 

4.3 Registrering och georeferering 

 

I tabell 3 presenteras felvektorer vid kombinerad registrering av insamlade data. Medelfelen 

för den kombinerade registreringen låg mellan 3 och 5 mm.  
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Tabell 3. Resultat av registrering av punktmolnen i Cyclone. 

 

Måltavlor Använd/Utesluten Fel (m) Felvektorer (m) 

 x y z 

6 On 0,002 (0,000, -0,001, 0,002) 

5 On 0,002 (0,001, 0,000, -0,001) 

3 On 0,002 (-0,001, 0,001, 0,001) 

2 On 0,003 (0,001, 0,002, -0,002) 

1 On 0,001 (0,001, 0,001, 0,000) 

4 On 0,002 (-0,002, -0,001, 0,000) 

6 On 0,003 (0,000, -0,002, 0,001) 

5 On 0,002 (0,001, 0,001, -0,001) 

7 On 0,003 (-0,003, 0,001, 0,000) 

6 On 0,001 (-0,001, 0,000, 0,001) 

5 On 0,004 (-0,001, 0,000, 0,001) 

6 On 0,002 (0,003, -0,001, 0,000) 

5 On 0,002 (0,000, 0,002, 0,001) 

6 On 0,002 (-0,001, 0,001, -0,001) 

5 On 0,003 (0,002, -0,001, 0,001) 

8 On 0,002 (-0,002, -0,001, 0,000) 

5 On 0,004 (0,003, -0,002, 0,000) 

6 On 0,003 (-0,001, 0,003, 0,000) 
Cloud/Mesh 1   On 0,003  

Cloud/Mesh 2   On 0,002  

 

 

I tabell 4 presenteras resultat av georeferering av registrerade data till yttre koordinatsystem. 

Genom att vi hade totalt nio måltavlor på hela sträckan kunde vi utesluta de måltavlor som 

hade större fel från georefereringen. 

 

Tabell 4. Resultat av georeferering i Cyclone. 

 

Måltavlor Använd/Utesluten Fel (m) Felvektorer (m) 

 x y z 

8 Off 0,010 (0,000, -0,009, 0,004) 

7 On 0,005 (0,001, -0,003, 0,003) 

6 On 0,003 (-0,001, -0,002, -0,003) 

5 Off 0,010 (-0,006, -0,007, 0,004) 

4 On 0,003 (0,000, -0,001, -0,003) 

3 On 0,004 (-0,003, 0,002, 0,002) 

2 On 0,003 (0,000, 0,003, 0,000) 

1 On 0,003 (0,003, 0,001, 0,001) 

9 Off 0,019 (-0,001, -0,016, 0,009) 

 

Fullständiga rapporter från registrering och georeferering av insamlade data finns i bilagor 4 

och 5. 
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4.3 Jämförelse av mätresultat mellan TLS och GEOSP 

 

Differenser mellan spårmittslinjer skapade i Cyclone och i Geo presenteras i figur 12 och 13. 

 

 
 

Figur 12. Ortogonala differenser i plan mellan TLS och GEOSP. 

 

 
 

Figur 13. Differenser i höjd mellan TLS och GEOSP. 
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Medelvärdet för differenserna i plan är -1 mm med en standardavvikelse på 4 mm. I höjd är 

medelvärdet för differenserna 1 mm med en standardavvikelse på 4 mm.   

 

4.4 Identifiering av olika objekt i punktmolnet 
 

Figur 14 visar punktmolnet av hela den skannade sträckan på ca 100 m, som innehåller 

väldigt mycket information.  

 

 

 
 

Figur 14. Punktmoln av den skannade sträckan. 

 

De flesta objekt kan urskiljas direkt i punktmolnet. Vid svårigheter av att se vissa detaljer 

direkt i punktmolnen kan användare använda sig av mängden foton som är tagna vid 

skanningen med kameran som sitter i själva instrumentet. Information för de enstaka 

fragmenten kan sökas genom att direkt vrida, vända och zooma in på önskade delar i 

punktmolnen. Exempelvis kan information om ett objekt tas fram i form av 3D koordinater, 

avstånd till spårmitt, avstånd till andra objekt m.m. Tungspetsen och växeln är väl synliga i 

punktmolnet, och till exempel kan avståndet från en punkt på växeln eller på tungspetsen till 

närmaste spårmittspunkten enkelt tas fram, se figur 15. Om behovet finns kan enskilda 

detaljer markeras med ramverktyget direkt i punktmolnet och modelleras i 3D. 
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Figur 15.  Avståndet från en punkt på växeln till närmaste spårmittspunkten. Även 

tungspetsen är väl synlig.  

 

De objekt som i dagsläget är svåra att mäta kan exempelvis automatiskt märkas. 

En skylt kan enkelt urskiljas direkt i punktmolnet och genom att zooma in, kan enskilda 

detaljer uppfattas och även avståndet till spårmitten kan registreras direkt (figur 16). 

 

 
 

Figur 16. Avståndet från spårmitt till skylten. 
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Detaljer i en tvådelig växel som sista långsliper (S1B), tungspetsen, isolerskarvar kan också 

registreras i förhållande till spårmittlinjens koordinater, se figur 17. 

 

 

 
 

Figur 17. Sista långsliper i förhållande till spårmittlinjen. 

 

För att ett fordon ska kunna trafikera måste järnvägsnätet uppfylla kraven för lastprofiler 

(figur 18). Lastprofiler hänger samman med beräkningsregler för bestämmning av största 

tillåtna last- och fordonsstorlek. En ny lastprofil som benämns SE-C med största bredden av 

3600 mm och största höjden av 4830 mm har nyligen införts på alla nya linjer i Sverige 

(Andersson, 2010). I punktmolnen kan med några enkla kommandon lastprofilen skapas 

(figur 19). Därefter kan den flyttas längs spårmittslinjen och ställas in i relation till alla 

omkringliggande objekt. 
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Figur 18. Trafikverkets lastprofil, SE-C. 

 

 

 
 

Figur 19. Lastprofil SE-C, ritad direkt i punktmolnet. 
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5 DISKUSSION 
 

Av de jämförande mätningarna vi genomförde med GEOSP- totalstation och TLS tyder 

resultatet på att det inte finns några signifikanta skillnader mellan metoderna. Resultatet av 

jämförande mätningar visar på en medelavvikelse i plan och höjd på 3 mm respektive 5 mm. 

 

Vårt arbete visar att TLS är en effektiv metod för bestämning av spårmitten och detaljmätning 

inom spårområdet. Effektiviteten avspeglas mest i skapandet av stora datamängder i form av 

punktmoln på relativit kort tid, från vilket enskilda objekt tydligt kunde uppfattas. För 

bestämning och ritning av spårmittslinjen användes både totalstation och laserskanner. Under 

mätningen med totalstationen befann vi oss hela tiden inom säkerhetszonen, vilket krävde 

närvaro av ytterligare en person som fungerade som tågvarnare. Viktigt att betona är att 

arbetet genomfördes på ett industrispår som inte är så högtrafikerat. För arbete i ett 

högtrafikerat spår krävs det att spåret är avstängt.  Mätning med laserskanner, som är en stor 

fördel, utfördes från området utanför säkerhetszonen och krävde i stort sett bara närvaro av en 

instrumentoperatör. Skanningen stördes inte heller av den tunga trafiken på Korsnäsvägen 

även då instrumentet ställdes upp på en slänt bara några meter ifrån vägen.  

 

Ett problem som uppstod vid registreringen av punktmolnen och som berodde på att vid 

finskanningen av måltavlor skannades en fel yta berodde på att felaktiga detaljer valdes i 

bilden. Periodvis blev det svårt att se föremålen på dataskärmen p.g.a. att skärmen 

förmörkades av starkt ljus.  

 

För delar av spåret som låg på ett avstånd längre än 40 m från skannern kunde inte 

spårmittslinjen bestämmas. Detta berodde på branta infallsvinklar och på en väldigt blank yta 

av spåret som användes för höjdreferensen och som inte returnerade någon lasersignal.Även 

de detaljerna som låg skymda bakom andra objekt kunde inte mätas med TLS. Detta kan 

undvikas med noggrann planering av instrumentuppställningar. Under mätning av 

spårmittslinjen med totalstationen löstes problemet med skymda spårdelar  genom att använda 

en förlängd prismastång. Det bör också påpekas att för att kunna mäta spåret med TLS bör 

instrumentet ställas upp på högre nivå än spåret. Detta gör att TLS är lämpligare att använda 

inom stationsområden där tillgång till plattformar gör att uppställningsplatsen för 

laserskannern kommer på en högre nivå än den omkringliggande omgivningen.  

  

Spårmitt som var mätt med totalstationen konverteras med automatik till en linje. Bestämning 

av samma linje i Cyclone kunde inte genomföras med automatik utan var tidskrävande. Detta 

berodde dels på avsaknande av rutin vid arbetet i Cyclone och dels på spårutformning. Spåret 

var en lång högerkurva vilket gjorde att nya rektangulära planytor modelerades efter ca varje 

1-1,5 m på referensräl i plan. Därefter ritades linjer ortogonalt från varje yta. På ett rakt spår 

finns det möjligheter att rita rektangulära planytor med längre avstånd vilket kan förkorta det 

manuella arbetet betydligt. En annan viktig faktor som påverkade arbetet i Cyclone 7.0 var att 

programmet var väldigt långsamt och stängdes flera gånger under arbetet vilket vi trodde 

berodde på dålig prestanda av tillgängliga datasystem. Arbetet med Cyclone kräver inte enligt 

Andersson (2010) särskild bra prestanda av datorer utan problemet kunde bero på ett felaktigt 

sätt att installera programmet samt avsaknad av administratörsrättigheter. 

 

Vår uppfattning är att spårdetaljerna kan bli ännu mer synliga om skanningen utförs med 

bättre upplösning och för att insamlad data inte ska bli för stor kan detaljer som ligger utanför 

spåret uteslutas från skanningen med de funktioner som finns i Cyclone, vilket vi inte gjorde 

under vårt arbete. 
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6 SLUTSATSER 

 

En mycket viktig fråga som vårt arbete ger svar på är att de stora säkerhetskraven som ställs i 

fokus vid arbetet inom spårområden uppfylls fullständigt genom att ingen mätningspersonal 

behöver vistas i säkerhetszonen vid mätning med TLS. En slutsats som kan dras av vår studie 

är att noggrannheten vid mätning av spårmittslinjen med TLS är jämförbar med mätning av 

totalstation. Kvaliten på mätningarna uppfyller de krav som ställs för mätning med totalstation 

av Trafikverket. Med den snabba och effektiva insamlingen av stora datamängder kan TLS 

bidra mycket vid mätning av spårområden, framför allt där koncentrationen av spårobjekten är 

stor. Mycket praktiskt är också att insamlade data kan sparas och eventuella missade 

kontroller, mätningar och visualiseringar kan utföras genom att nödvändig data extraheras ur 

sparade punktmolnen utan att nya mätningar behöver genomföras. Inte minst kan detta vara 

användbart för framtida arbeten med planering och projektering då information av ett 

spårområde behövs i efterhand. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1.  
Stomnät i plan och höjd 

 
 

Rapport från nätutjämning i lokalt koordinatsystem 

 
Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning  

     

Antal observationer: 28  Kontrollerbarhet: 0,68 

Antal okända: 9  Minsta tillåtna 

(HMK): 

0,50 

Rangdefekt: 0    

Redundans: 19  Grundmedelfel: 0,99 

   Max tillåtna (HMK): 1,27 

     

A priori fel:     

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella 

mätningar) 

Riktningar: 0,0002  Antal helsatser: 2 

Orienterade 

riktningar: 

0,0020  Antal helsatser: 2 

Längder: 0,0010  + 1,0000 ppm   

   Koordinater 0,0200 

Centrering: 0,0001  Koordinatdifferenser

: 

0,0050 

     

Standard residuals     

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 

1 0,0 - 1,0 20 71,43 66,83 

2 1,0 - 2,0 6 92,86 94,25 

3 2,0 - 3,0 2 100,00 99,29 

0 0,0000 0 100,00 100,00 

? Ej beräkningsbar 0 100,00  
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Rapport från nätutjämning i koordinatsystem RT90 0 gon 0:-1 
 

Beräkning: Utjämning Metod Absolut anslutning  

     

Antal observationer: 34  Kontrollerbarhet: 0,71 

Antal okända: 10  Minsta tillåtna 

(HMK): 

0,50 

Rangdefekt: 0    

Redundans: 24  Grundmedelfel: 1,04 

   Max tillåtna (HMK): 1,24 

     

A priori fel:     

(Notera: Dessa är de senaste använda standardinställningarna, värden kan variera för individuella 

mätningar) 

Riktningar: 0,0005  Antal helsatser: 2 

Orienterade 

riktningar: 

0,0020  Antal helsatser: 2 

Längder: 0,0030  + 3,0000 ppm   

   Koordinater 0,0200 

Centrering: 0,0030  Koordinatdifferenser

: 

0,0050 

     

Standard residuals     

Sigmanivå: Värde Antal observationer Ackumulerad (%) Teoretisk (%) 

1 0,0 - 1,0 21 61,76 67,09 

2 1,0 - 2,0 12 97,06 94,56 

3 2,0 - 3,0 1 100,00 99,39 

0 0,0000 0 100,00 100,00 

? Ej beräkningsbar 0 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatlista över nybestämda punkter 
 

Punkt X Y a-axel b-axel 

Centrering:   sX sY 

3020705 6729929,2843 56292,8961 0,0018 0,0014 

0.0030   0,0018 0,0014 

     

3020706 6729674,6654 56333,9632 0,0022 0,0018 

0.0030   0,0018 0,0022 
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Koordinatlista över punkter angivna av Trafikverket i kordinatsystem RT90 0 gon 0:-1, och 

nybestämda punkter 
 

Punkt Kända Nya 

 x y x y 

3020705 6729929,293 56292,887 6729929,2843 56292,8961 

3020706 6729674,652 56333,966 6729674,6654 56333,9632 

3023 6729787,281 56297,718 - - 

3020704 6730014,124 56252,9930 - - 

 

 

 

 

 

Lista över inmätningar av referenspunkt A med GNSS, höjdsystem RH70. Inmätning utfördes 

som två serier (a, b) med fyra mätningar i varje serie. Enhet i m. 

 

a1 4,086 

a2 4,068  

a3 4,079  

a4 4,070  

b1 4,070  

b2 4,078  

b3 4,046  

b4 4,061  
 

 

 

 

 

 

Höjder på nybestämda punkter i höjdsystem RH70 
 

Punkt Höjd (m) 

 

A 4,070 

B 3,262 

C 4,785 

D 4,252 
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Förteckning över punkter i avvägningståg 

 
 Punkt Höjd     

Start a 4,0700  Längd 785,3100  

Slut a 4,0700  Slutningsfel: 0,00100  

Antal flyttpunkter: 16     

Antal detaljpunkter: 0     

Flyttpunktr       

Punkt Bakåt Framåt Instrumenthöjd: Pkt höjd Avstånd Residual 

A 1,3970  5,4670  20,5300 -0,0000261 

f1  1,5660  3,9009 20,2700 -0,0000258 

       

f1 1,2470  5,1479  25,3700 -0,0000323 

B  1,8860  3,2619 27,7300 -0,0000353 

       

B 1,4230  4,6848  26,7400 -0,0000341 

f3  1,0660  3,6188 24,3500 -0,0000310 

       

f3 1,7930  5,4118  18,8000 -0,0000239 

f4  1,1550  4,2568 19,2000 -0,0000244 

       

f4 1,8450  6,1017  29,6200 -0,0000377 

C  1,3160  4,7857 30,4100 -0,0000387 

       

C 1,4900  6,2757  31,3500 -0,0000399 

f5  1,2640  5,0116 31,5900 -0,0000402 

       

f5 0,8620  5,8736  27,8500 -0,0000355 

D  1,6220  4,2515 28,4100 -0,0000362 

       

D 2,0100  6,2615  15,4800 -0,0000197 

f6  1,6470  4,6145 15,4200 -0,0000196 

       

f6 1,5780  6,1925  15,6500 -0,0000199 

D  1,9410  4,2515 15,1500 -0,0000193 

       

D 2,2520  6,5034  26,0900 -0,0000332 

flp2  1,3290  5,1744 26,5500 -0,0000338 

       

flp2 1,3550  6,5293  37,6400 -0,0000479 

C  1,7450  4,7843 32,8000 -0,0000418 

       

C 1,2810  6,0653  30,0500 -0,0000383 

flp3  1,8110  4,2542 30,0000 -0,0000382 

       

flp3 1,0890  5,3432  18,3800 -0,0000234 

flp4  1,7270  3,6162 16,6000 -0,0000211 

       

flp4 0,2550  3,8712  24,2200 -0,0000308 

B  0,6100  3,2611 25,2700 -0,0000322 

       

B 1,7570  5,0181  28,3300 -0,0000361 

flp5  1,1180  3,9001 24,7200 -0,0000315 

       

flp5 1,3790  5,2790  22,1000 -0,0000281 

A  1,2090  4,0700 18,6400 -0,0000237 
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Bilaga 2. 
Resultat  av inmätning av spårmittslinje med totalstation 

 

Koordinater på punkter inmäta på spårmittslinjen med totalstation och GEOSP.  

Koordinatsystem: plan-lokalt, höjd-RH 70. 

 
Linje/punkt x y Höjd Punktkod 

7_542 179,635 83,257 3,588 ESB 

7_544 181,257 83,045 3,576 B1B 

7_545 182,314 82,913 3,572 S1B 

7_546 183,184 82,805 3,568 ESB 

7_548 185,412 82,548 3,562 ESB 

7_550 186,742 82,412 3,551 ESB 

7_554 190,732 82,008 3,526 ESB 

7_556 192,067 81,874 3,523 ESB 

7_558 193,948 81,702 3,514 ESB 

7_564 198,590 81,327 3,484 ESB 

7_566 202,043 81,095 3,465 ESB 

7_568 211,641 80,688 3,421 TSB 

7_589 213,032 80,656 3,416  

7_590 214,768 80,626 3,415  

7_592 216,902 80,583 3,409 ESB 

7_594 219,083 80,544 3,405 ESB 

7_596 221,476 80,513 3,399 ESB 

7_598 223,522 80,483 3,393 ESB 

7_600 225,852 80,454 3,392 ESB 

7_602 227,963 80,429 3,397 ESB 

7_604 229,989 80,400 3,400 ESB 

7_606 231,882 80,365 3,400 ESB 

7_608 233,987 80,334 3,402 ESB 

7_610 236,220 80,304 3,403 ESB 

7_612 237,859 80,285 3,402 ESB 

7_614 239,343 80,266 3,402 ESB 

7_616 240,840 80,248 3,403 ESB 

7_618 242,452 80,228 3,401  

7_620 243,587 80,215 3,401  

7_622 244,909 80,197 3,400  

7_624 246,504 80,179 3,398  

7_626 248,091 80,164 3,396  

7_628 249,624 80,150 3,392  

7_630 252,418 80,122 3,390  

7_632 253,731 80,108 3,389  

7_634 255,007 80,097 3,387  

7_636 256,566 80,081 3,384  

7_638 258,132 80,067 3,382  

7_640 259,676 80,055 3,380  

7_642 261,101 80,046 3,378 OLP 

7_644 263,599 80,031 3,381 OLP 

7_646 265,180 80,023 3,385 OLP 

7_648 267,03 80,016 3,383  

7_650 271,413 79,989 3,374  

7_652 273,328 79,981 3,374  

7_654 275,385 79,978 3,365  

7_656 277,645 79,974 3,362  

7_658 279,985 79,972 3,367  

7_660 282,328 79,98 3,363  

7_662 284,57 79,981 3,361  

7_664 286,697 79,989 3,361  
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Protokoll över stationsetablering för inmätning av spår, station B 

 
Koordinatberäkning    Skapad: 2010-

05-10 

Stationsuppställning för inmätning med GEOSP    

File name: 100428.plm     

      
Station Bakobjekt Stationshöjd Teoretisk dist. Mätt dist. Differens 

Höjdkorr. Ang. diff  Teoretisk höjd Mätt höjd Differens 

B A 4,797 93,751 93,755 0,004 

På 0,0009 (1/5)  4,070 4,072 0,002 

      
B A 4,797 93,751 93,755 0,004 

På 0,0000 (2/5)  4,070 4,070 0,000 

      
B C 4,797 142,080 142,083 0,003 

På -0,0015 (3/5)  4,786 4,782 -0,004 

      
B A 4,797 93,751 93,755 0,003 

På 0,0004 (4/5)  4,070 4,070 0,000 

      
B C 4,797 142,080 142,082 0,002 

På 0,0001 (5/5)  4,786 4,782 -0,004 

 

 

 

 

 

 

Protokoll över stationsetablering för inmätning av spår, station C 

 
Koordinatberäkning    Skapad: 2010-

05-10 

Stationsuppställning för inmätning med GEOSP    

File name: linje100428.plm     

      
Station Bakobjekt Stationshöjd Teoretisk dist. Mätt dist. Differens 

Höjdkorr. Ang. diff  Teoretisk höjd Mätt höjd Differens 

C D 6,489 118,309 118,308 0,000 

På 0,0005 (1/3)  4,252 4,251 -0,001 

      
C B 6,489 142,080 142,082 0,002 

På -0,0020 (2/3)  3,262 3,263 0,001 

      
C D 6,489 118,309 118,308 0,000 

På 0,0015 (3/3)  4,252 4,253 0,001 
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Bilaga 3. 
Data från inmätning av måltavlor med totalstation 

 
Koordinater på måltavlor inmätta från station B.  

Koordinatsystem: plan-lokalt, höjd-RH 70. 

 

Target x (m) y (m) Höjd (m) 

1 301,354 85,037 5,958 

2 294,881 83,860 4,043 

3 288,600 66,041 7,085 

4 264,984 74,744 4,282 

5 229,207 77,938 3,281 

6 245,593 83,538 4,146 

7 218,522 85,771 3,719 

8 211,268 79,333 3,552 

9 178,509 78,611 3,736 

 

 

 

 

Protokoll över stationsetablering för inmätning av måltavlor från punkt B. 

 

    
      

Station Bakobjekt Stationshöjd Teoretisk dist. Mätt dist. Differens 

Höjdkorr. Ang. diff   Teoretisk höjd Mätt höjd Differens 

B C 4.828 142.080 142.113 0.033 

På -0,0011 (1/4)   4.786 4.783 -0.003 

            

B 3020704 4.828 93.751 93.783 0.032 

På -0,0010 (2/4)   4.070 4.068 -0.002 

            

B 3023 4.828 142.080 142.080 -0.001 

På 0,0008 (3/4)   4.786 4.781 -0.005 

            

B 3020704 4.828 93.751 93.751 -0.001 

På 0,0012 (4/4)   4.070 4.069 -0.001 
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Bilaga 4. 
Rapport från registrering i Cyclone 7.0  

 

Status: VALID Registration 

Mean Absolute Error: 

for Enabled Constraints = 0.002 m 

for Disabled Constraints = 0.000 m 

Date: 2010.05.13 18:38:46 

Database name : Korsnes 

 

ScanWorlds 

Station 1: ScanWorld 1 

Station 2: ScanWorld 2 

Station 3: ScanWorld 3 

Station 5: ScanWorld 5 

Station 4: ScanWorld 4 

 

Constraints 

Name                Type      On/Off         Weight      Error                   Error Vector               Horz         Vert       

TargetID: 6   vertex-Vertex     On      1.0000     0.002 m     ( 0.000  , -0.001,  0.002) m  0.001 m   0.002 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     ( 0.001  , 0.000, -0.001) m   0.001 m  -0.001 m   

TargetID: 3   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     (-0.001  , 0.001,  0.001) m   0.002 m   0.001 m   

TargetID: 2   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.003 m     ( 0.001  , 0.002, -0.002) m   0.002 m  -0.002 m   

TargetID: 1   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.001 m     ( 0.001  , 0.001,  0.000) m   0.001 m   0.000 m   

TargetID: 4   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     (-0.002  , -0.001,  0.000) m  0.002 m   0.000 m   

TargetID: 6   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.003 m     ( 0.000  , -0.002,  0.001) m  0.002 m   0.001 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     ( 0.001  , 0.001, -0.001) m   0.002 m  -0.001 m   

TargetID: 7   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.003 m     (-0.003  , 0.001,  0.000) m   0.003 m   0.000 m   

TargetID: 6   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.001 m     (-0.001  , 0.000,  0.001) m   0.001 m   0.001 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.004 m     ( 0.003  , -0.001,  0.000) m  0.004 m   0.000 m   

TargetID: 6   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     ( 0.000  , -0.001, -0.001) m  0.001 m  -0.001 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     ( 0.000  , 0.002,  0.001) m   0.002 m   0.001 m   

TargetID: 6   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.002 m     (-0.001  , 0.001, -0.001) m   0.002 m  -0.001 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000    0.003 m     ( 0.002  , -0.001,  0.001) m  0.002 m   0.001 m  

TargetID: 8   Vertex-Vertex     On      1.0000  0.002 m     (-0.002  , -0.001,  0.000) m  0.002 m   0.000 m   

TargetID: 5   Vertex-Vertex     On      1.0000  0.004 m     ( 0.003  , -0.002,  0.000) m  0.004 m   0.000 m   

TargetID: 6   Vertex-Vertex     On      1.0000  0.003 m     (-0.001  , 0.003,  0.000) m   0.003 m   0.000 m   

 

Cloud/Mesh 1  St3: SWo3 St4: SW 4  Cloud/Mesh-Cloud/Mesh  On    1.0000  0.003 m  aligned [ 0.010 m]                                               

Cloud/Mesh 2  St4: SW 4 St5: SW 5  Cloud/Mesh-Cloud/Mesh  On    1.0000  0.002 m  aligned [ 0.014 m]                                               

Cloud/Mesh 1  [Station 3: ScanWorld 3 : Station 4: ScanWorld 4] 

Objective Function Value: 5.11318e-005 sq m 

 Iterations: 69 

Overlap Point Count: 488333 

Overlap Error Statistics 

RMS: 0.0100574 m 

AVG: 0.0064371 m 

MIN: 2.15964e-006 m 

MAX: 0.0883065 m 

Overlap Center: (-4.409, -21.210, -1.917) m 

Error after global registration: 3.4709e-006 sq m 

Translation: (4.846, -19.112, -0.407) m 

Rotation: (0.0017, 0.0013, 1.0000):-112.172 deg 

Cloud/Mesh 2  [Station 4: ScanWorld 4 : Station 5: ScanWorld 5] 

Objective Function Value: 7.87937e-005 sq m 

Iterations: 40 

Overlap Point Count: 168400 

Overlap Error Statistics 

RMS: 0.0142657 m 

AVG: 0.0082346 m 



34 

 

MIN: 3.03013e-007 m 

MAX: 0.0965542 m 

Overlap Center: (14.500, -5.015, -1.295) m 

Error after global registration: 2.86721e-006 sq m 

Translation: (33.396, 14.621, 0.200) m 

Rotation: (0.0019, 0.0001, 1.0000):-53.322 deg 

 

ScanWorld Transformations 

Station 1: ScanWorld 1 

translation: (0.000, 0.000, 0.000) m 

rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000):0.000 deg 

Station 2: ScanWorld 2 

translation: (-2.988, -21.860, 0.084) m 

rotation: (0.0013, 0.0006, 1.0000):155.922 deg 

Station 3: ScanWorld 3 

translation: (-5.358, -41.390, -0.234) m 

rotation: (-0.0014, -0.0015, -1.0000):17.031 deg 

Station 5: ScanWorld 5 

translation: (-16.102, -96.203, -0.308) m 

rotation: (0.0013, 0.0008, 1.0000):177.479 deg 

Station 4: ScanWorld 4 

translation: (-6.324, -61.084, -0.633) m 

rotation: (-0.0016, -0.0012, -1.0000):129.203 deg 

 

Unused ControlSpace Objects 

Station 5: ScanWorld 5:  

Vertex : TargetID : 9 

Station 4: ScanWorld 4:  

Vertex : TargetID : 5 

 Vertex : unlabeled 
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Bilaga 5. 
Rapport från geoereferering i Cyclone 7.0  

 
Status: VALID Registration 

Mean Absolute Error:  

for Enabled Constraints = 0.003 m 

for Disabled Constraints = 0.013 m 

Date: 2010.05.14 10:21:00 

Database name : Korsnes 

ScanWorlds 

ScanWorld [Registration 1] 

Koordinater.txt (Leveled) 

 

Constraints 

 

Name                        Type          On/Off     Weight    Error               Error Vector            Horz                Vert       

 

Auto [TargetID: 8 Vertex-Vertex   Off      1.0000    0.010 m   ( 0.000, -0.009,  0.004)   m  0.009 m   0.004 m   

Auto [TargetID: 7 Vertex-Vertex   On       1.0000    0.005 m   ( 0.001, -0.003,  0.003)  m  0.004 m   0.003 m   

Auto [TargetID: 6 Vertex-Vertex   On       1.0000    0.003 m   (-0.001, -0.002, -0.003) m  0.002 m  -0.003 m   

Auto [TargetID: 5 Vertex-Vertex   Off      1.0000    0.010 m   (-0.006, -0.007,  0.004)  m  0.009 m   0.004 m   

Auto [TargetID: 4 Vertex-Vertex   On      1.0000     0.003 m   ( 0.000, -0.001, -0.003)  m  0.001 m  -0.003 m   

Auto [TargetID: 3 Vertex-Vertex   On      1.0000    0.004 m   (-0.003,  0.002,  0.002)  m  0.003 m    0.002 m   

Auto [TargetID: 2 Vertex-Vertex   On      1.0000    0.003 m   ( 0.000,  0.003,  0.000)  m  0.003 m    0.000 m   

Auto [TargetID: 1 Vertex-Vertex   On      1.0000    0.003 m    ( 0.003,  0.001,  0.001)   m  0.003 m   0.001 m   

Auto [TargetID: 9 Vertex-Vertex   Off     1.0000     0.019 m   (-0.001, -0.016,  0.009)  m  0.016 m   0.009 m   
 

 
ScanWorld Transformations 

ScanWorld [Registration 1] 

translation: (85.738, 274.842, 5.691) m 

rotation: (0.0080, -0.0098, 0.9999):9.680 deg 

Koordinater.txt (Leveled) 

translation: (0.000, 0.000, 0.000) m 

 

rotation: (0.0000, 1.0000, 0.0000):0.000 deg 
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Bilaga 6. 
Resultat av bestämning av spårmittslinje i Cyclone 7.0 

 

Koordinater på vertex:er på spårmittslinje skapade i Cyclone. 

Koordinatsystem: plan-lokalt, höjd-RH 70.  

 
Vertex  x (m) y (m) Höjd (m) 

1000 178,248 83,438 3,592 

1001 178,937 83,341 3,587 

1002 179,478 83,268 3,581 

1003 180,165 83,181 3,582 

1004 181,050 83,063 3,571 

1005 182,018 82,942 3,567 

1006 183,116 82,807 3,559 

1007 184,193 82,677 3,56 

1008 185,162 82,567 3,556 

1009 186,128 82,469 3,551 

1010 187,063 82,374 3,541 

1011 187,970 82,282 3,527 

1012 188,925 82,185 3,527 

1013 189,808 82,095 3,524 

1014 190,743 82,007 3,521 

1015 191,678 81,918 3,519 

1016 192,615 81,830 3,517 

1017 193,547 81,741 3,513 

1018 194,450 81,656 3,507 

1019 195,267 81,579 3,502 

1020 196,071 81,519 3,496 

1021 196,848 81,46 3,490 

1022 197,587 81,404 3,487 

1023 198,319 81,349 3,484 

1024 199,078 81,287 3,484 

1025 199,734 81,242 3,478 

1026 200,512 81,183 3,472 

1027 201,175 81,142 3,467 

1028 202,050 81,086 3,464 

1029 202,847 81,043 3,458 

1030 203,938 80,984 3,458 

1031 204,571 80,951 3,456 

1032 205,453 80,908 3,448 

1033 206,660 80,852 3,445 

1034 207,778 80,809 3,432 

1035 208,942 80,770 3,435 

1036 209,750 80,746 3,430 

1037 210,578 80,722 3,429 

1038 211,362 80,700 3,423 

1039 212,076 80,675 3,422 

1040 213,599 80,637 3,419 
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Vertex  x  (m) y (m) Höjd (m) 

1041 214,909 80,611 3,416 

1042 215,992 80,590 3,415 

1043 217,477 80,567 3,411 

1044 219,059 80,542 3,406 

1045 220,574 80,519 3,405 

1046 222,057 80,499 3,397 

1047 223,202 80,484 3,393 

1048 224,856 80,464 3,395 

1049 226,562 80,442 3,394 

1050 227,884 80,426 3,401 

1051 229,639 80,404 3,403 

1052 231,008 80,380 3,403 

1053 232,470 80,355 3,394 

1054 234,065 80,332 3,407 

1055 235,509 80,314 3,405 

1056 237,055 80,295 3,406 

1057 238,602 80,276 3,402 

1058 240,057 80,258 3,402 

1059 241,550 80,24 3,405 

1060 243,040 80,222 3,403 

1061 244,704 80,201 3,402 

1062 246,444 80,181 3,402 

1063 247,94 80,166 3,390 

1064 249,488 80,151 3,391 

1065 251,316 80,130 3,395 

1066 252,641 80,118 3,393 

1067 254,128 80,104 3,393 

1068 255,706 80,089 3,390 

1069 257,238 80,075 3,386 

1070 258,733 80,062 3,385 

1071 260,237 80,052 3,384 

1072 261,688 80,042 3,382 

1073 263,197 80,033 3,383 

1074 264,645 80,024 3,380 

1075 266,195 80,013 3,380 

1076 267,686 80,006 3,377 

1077 269,179 79,998 3,375 

1078 270,671 79,991 3,378 

1079 272,138 79,984 3,374 

1080 274,592 79,985 3,373 

1081 274,81 79,981 3,360 

1082 278,118 79,973 3,374 

1083 280,583 79,975 3,374 

1084 284,472 79,983 3,374 

1085 288,658 79,996 3,374 

1086 292,583 80,016 3,317 

1087 294,829 80,028 3,312 
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Koordinater på sektionspunkter på spårmittslinjen skapad i Cyclone. Sektionspunkterna är 

framtagna i Geo med ortogonal mätning från punkter mäta med GEOSP och totalstation. 

Koordinatsystem: plan-lokalt, höjd-RH 70. 

 
Linje/punkt x y Höjd Punktkodning 

7_542 179,634 83,248 3,581 ESB 

7_544 181,256 83,037 3,570 B1B 

7_545 182,313 82,906 3,565 S1B 

7_546 183,183 82,799 3,559 ESB 

7_548 185,411 82,542 3,555 ESB 

7_550 186,742 82,407 3,544 ESB 

7_554 190,732 82,008 3,521 ESB 

7_556 192,067 81,881 3,518 ESB 

7_558 193,948 81,703 3,510 ESB 

7_564 198,589 81,327 3,484 ESB 

7_566 202,043 81,086 3,464 ESB 

7_568 211,641 80,690 3,423 TSB 

7_589 213,032 80,651 3,420  

7_590 214,768 80,614 3,416  

7_592 216,902 80,576 3,413 ESB 

7_594 219,083 80,542 3,406 ESB 

7_596 221,476 80,507 3,400 ESB 

7_598 223,522 80,480 3,393 ESB 

7_600 225,851 80,451 3,394 ESB 

7_602 227,963 80,425 3,401 ESB 

7_604 229,989 80,398 3,403 ESB 

7_606 231,882 80,365 3,398 ESB 

7_608 233,987 80,333 3,406 ESB 

7_610 236,220 80,305 3,405 ESB 

7_612 237,859 80,285 3,404 ESB 

7_614 239,343 80,267 3,402 ESB 

7_616 240,84 80,249 3,404 ESB 

7_618 242,452 80,229 3,404  

7_620 243,587 80,215 3,403  

7_622 244,909 80,199 3,402  

7_624 246,504 80,180 3,402  

7_626 248,091 80,165 3,39  

7_628 249,624 80,149 3,391  

7_630 252,418 80,120 3,393  

7_632 253,731 80,108 3,393  

7_634 255,007 80,096 3,391  

7_636 256,566 80,081 3,388  

7_638 258,132 80,067 3,385  

7_640 259,676 80,056 3,384  

7_642 261,101 80,046 3,383 OLP 

7_644 263,599 80,030 3,382 OLP 

7_646 265,180 80,020 3,38 OLP 

7_648 267,030 80,009 3,378  

7_650 271,413 79,987 3,376  

7_652 273,328 79,984 3,374  

7_654 275,385 79,980 3,362  

7_656 277,645 79,974 3,370  

7_658 279,985 79,975 3,374  

7_660 282,328 79,979 3,37  

7_662 284,570 79,983 3,368  

7_664 286,697 79,990 3,367  

 



39 

 

Bilaga 7. 
Differenser mellan spårmittslinje skapad i Cyclone och i Geo 

 
Linje/punkt Ortogonal differens i  

plan (mm)  

Höjd (mm) 

7-542 -9 -7 

7_544 -8 -6 

7_545 -7 -7 

7_546 -6 -9 

7_548 -6 -7 

7_550 -5 -7 

7_554 0 -5 

7_556 7 -5 

7_558 1 -4 

7_564 0 0 

7_568 -9 -1 

7_589 2 2 

7_590 5 4 

7_592 -12 1 

7_594 -7 4 

7_596 -2 1 

7_598 -6 1 

7_600 -3 0 

7_602 -3 2 

7_604 -4 4 

7_606 -2 3 

7_608 0 -2 

7_610 -1 4 

7_612 1 2 

7_614 0 2 

7_616 1 0 

7_618 1 1 

7_620 1 3 

7_622 0 2 

7_624 2 2 

7_626 1 4 

7_628 1 -6 

7_630 -1 -1 

7_634 -2 3 

7_636 0 4 

7_638 -1 4 

7_640 0 4 

7_642 0 3 

7_644 1 4 

7_646 0 5 

7_648 -1 1 

7_650 -3 -5 

7_652 -7 -5 

7_654 -2 2 

7_656 3 0 

7_658 2 -3 

7_660 0 8 

7_662 3 7 

7_664 -1 7 

7_666 2 7 

7_668 1 6 

 


