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SL spår en ljus framtid för Roslagsbanan- 
Roslagsbanan får nya tåg

Carl Torstensson; carl.torstensson@trimtec.se

Under hösten 2020 kommer det första av 22 nya tåg. Det första 
tåget kommer att testköras på den nyprojekterade Roslagsbanan 
under ca. 1 år innan det kommer att driftsättas under 2022 
för passagerare. Upprustningen av Roslagsbanan är alltså inne i 
slutspurten. Inmätningen av anläggningen sker med totalstation 
och en mätvagn med skanner, Trimble GEDO, en mätmetod som 
SL är först i landet med att godkänna. Mängden skanningsdata 
från spårinmätningen är enorm och all denna data redigeras så 
att projektörerna kan kontrollera såväl spårgeometri som spårnära 
objekt utefter hela Roslagsbanan. Entreprenörer får sedan i uppdrag 
att korrigera spår och anläggningen i fält, så att de nya tågen kan 
köras säkert och i rätt hastighet. 
 
Sedan 2010 bedriver Stockholms läns landsting upprustningen 
av Roslagsbanan, ansvarig är programledaren Anders Linderoth. 
Upprustningen ska utmynna i att nya modernare tåg ska 
kunna trafikera linjen, tåg som är rymligare och tillgängliga 
för alla. Syftet är att öka kapaciteten med tätare avgångar och 
färre störningar, för att fler människor i norrort ska kunna resa 
klimatsmart och kollektivt.  
För att skapa förutsättningar för de nya tågen är en grundläg-
gande del att kontrollera och justera geometrin på hela sträckan. 
Detta arbete inleds med att Strukton Rails mätavdelning, på 
uppdrag av Projekt Roslagsbanan, fått i uppdrag att etablera 
ett nytt stomnätet och att genomföra inmätningen av spår och 
alla spårnära objekt.Inmätningen leder i sin tur till att man kan 
projektera om spårläget, så att de nya tågen kan köras säkert och 
i rätt hastighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmätningen utförs med en mätvagn, som har en skanner 
monterad på sig. Totalstationen följer vagnen, och mäter spårets 
absoluta position, medans skannern mäter in allt i spårområdet. 
Metodiken är i princip densamma som den traditionella med 
GEOSP. Resultatet av de pågående arbetena visar en tidsef-
fektivisering av inmätningen på 30% jämfört med när man 
mäter med traditionell mätteknik. Denna tidsvinst är central 
då inmätningen sker nattetid, där det gäller att samla in så 
mycket data som möjligt innan den befintliga morgontrafiken på 
Roslagsbanan kommer i gång i igen.  
Via inmätning med mätvagnen får man mycket mer informa-
tion om spåret än tidigare, eftersom vagnen mäter spårvidd, 
rälsförhöjning och spårets position, samtidigt som den mäter in 

alla närliggande objekt, som perronger, bullerplank, kontaktled-
ningen, skyltar mm. All denna datamängd är en utmaning i sig 
att hantera och lagra, men fördelarna med att slippa komplet-
tera med nya inmätningar överväger. Projektörerna tar emot 
data om spåret och kan se alla avstånd mellan olika objekt i 
anläggningen, t.ex avstånd mellan befintliga spår och perronger. 
Därmed kan projektörerna korrigera spårläget utifrån önskad 
hastighet och samtidigt säkerställa passagerarnas säkerhet. 

 
”Vi på Ramböll är jättenöjda att kunna nyttja data från mätvagnen 
i vår projektering, kvalitén är mycket bättre än vid manuell inmät-
ning.” säger Blanca Delicado på Ramböll AB. 
 
Trimble GEDO - det flexibla spårmätningssystemet 

”Kombinationen GEDO Rec och GEDO Scan, som nu använts 
på Roslagsbanan, är den mätmetod som fungerar bäst i Sverige, 
då metodiken är densamma som vid traditionell spårmätning. 
Det mest imponerande med GEDO är kontorsprogramvaran, 
som t.ex. gör det möjligt att kontrollera objekt i fria-rummet och 
kontaktledningens läge automatiskt, plattformar eller bullerplank 
semi-automatiskt och alla andra objekt manuellt i förhållande 
till spårmitt och med absoluta koordinater. Både vagnen och 
mjukvaran kan byggas på efter behov”,  
säger Carl Torstensson på Trimtec AB 
 
Fakta om Trimble GEDO Rec och GEDO Scan 

https://www.trimtec.se/produkter/speciallosningar/trimble-gedo/


