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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersöks tillämpligheten av speciellt anpassade kartprojektioner för 

projektering, byggnation, drift och underhåll av långsträcka objekt inom svensk infrastruktur. 

Speciellt intresse ägnas åt Snake Grid-projektionen som utvecklats av University College London i 

samarbete med Network Rail, som bygger och underhåller det brittiska järnvägsnätet. 

I samband med att man i Sverige satsar på utbyggnad och uppgradering av järnvägsnätet med 

höghastighetsspår, uppstår även ny mätningstekniska utmaningar då anläggningarna blir allt mer 

komplicerade, och toleranserna allt snävare. Projekteringen av anläggningarna utförs oftast i 

programvaror som antar att bygget kommer att utföras i ett tredimensionellt rum med rätvinkliga 

axlar, med norr och öst i ett plan och lodriktningen vinkelrätt mot detta plan. Problem uppstår när 

detta antagande om en platt jord möter verkligheten med en krökt jordyta och kuperad terräng. 

Den klassiska lösningen på problemet är att arbeta med kartprojektioner, för att på så sätt lokalt eller 

regionalt approximera en platt jord vid kartering och projektering. Storleken på det område som 

kartprojektionen är giltig för och lokala höjdförhållanden bestämmer hur stora avbildningsfelen, i 

form av skalförskjutningar, som mest blir i kartan. Vid rent geodetiska tillämpningar såsom kartering 

eller stommätning kan korrektioner påföras de insamlade mätvärdena för att justera dem till det 

projicerade kartplanet, men det blir mer komplicerat när det kommer till projekteringen av 

anläggningar, där måttsättningen ska vara korrekt och en meter på ritningen ska motsvara en meter i 

vekligheten. 

För vissa anläggningar blir de skalförskjutningar som de officiella projektionszonerna i SWEREF 99 

medför alltför stora. Ett sätt att hantera det är att istället arbeta med en för den aktuella 

anläggningen speciellt framtagen projektion, som minimerar avbildningsfelet längsmed 

anläggningens geografiska utsträckning. I Storbritannien har Network Rail övergått till att hantera 

sina järnvägsanläggningar enligt denna princip, och har i samarbete med University College London 

låtit ta fram en speciell typ av projektion för ändamålet, kallad Snake Grid. 

Snake Grid bygger på att justera skalförskjutningarna till noll längs med en trendlinje som löper längs 

med anläggningen, och justerar både för avbildningsfel beroende på projektion och på höjd över 

ellipsoiden. Varje stambana har på så sätt tilldelats sitt eget plana referenssystem, med 

skalförskjutningar i närområdet reducerade till försumbar nivå. Projektörer och utsättare kan därför 

arbeta enligt ovan nämnda antagande om en platt jord. 

De frågor som utreds i detta examensarbete är dels om Snake Grid medför signifikanta fördelar 

jämfört med alternativa projektionsmetoder som kan objektanpassas, exempelvis Transversal 

Mercator, Oblik Mercator eller Konform Lambert, och dels om det finns några avgörande skillnader i 

arbetssätt eller organisation mellan Sverige och Storbritannien som kan påverka lämpligheten i att 

arbeta på detta sätt., och om fördelarna är större än nackdelarna med avseende på ökad 

administration och datautbyte med tredje man.  

För att introducera konceptet mer i detalj för svenska läsare beskrivs teorin bakom Snake Grid 

relativt ingående i denna rapport. Den innehåller även kortfattade beskrivningar av ett litet urval av 

alternativa metoder. Därefter görs en jämförande analys i form av beräkningar, av några 

infrastrukturprojekt med syfte att belysa vilka styrkor och svagheter de olika metoderna har och vilka 
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nivåer av skalförskjutningar de medför. De objekt som undersökts är West Coast och East Coast Main 

Line, Öresundsförbindelsen, Förbifart Stockholm, Göteborg-Borås, Ostlänken och Sundsvall-

Trondheim. 

Resultatet av beräkningarna indikerar att traditionella projektioner som Transversal och Oblik 

Mercator i de flesta fall kan objektanpassas med resultat på jämförbar nivå med rapporterade 

resultat för Snake Grid. Anpassningen av dessa traditionella metoder kräver dock specialkompetens, 

och även den vardagliga tillämpningen skulle ställa vissa krav på användarna. En av fördelarna med 

Snake Grid är att det är en färdig paketlösning med tillgång till support för användarna. 

I rapporten beskrivs även Network Rails uppdrag, och vilka myndigheter som är inblandade i arbetet 

med investeringar och underhåll för järnvägarna på den brittiska huvudön. Den befintliga geodetiska 

infrastrukturen i Storbritannien, i form av referenssystem, stomnät och nätverks-RTK utvärderas 

också. Utöver detta har också en undersökning gjorts av hur användandet av objektanpassade 

projektioner passar in i gällande svenska regelverk. Syftet med dessa undersökningar har varit att 

avgöra om det finns några avgörande skillnader mellan Sverige och Storbritannien när det gäller 

förutsättningarna för användandet av objektanpassade projektioner. 

Resultatet av denna jämförelse mellan de två länderna är att det inte finns några avgörande 

skillnader som skulle göra användandet av Snake Grid eller andra objektanpassade projektioner 

mindre lämpligt i Sverige. För att objektanpassade projektioner ska kunna användas för 

järnvägsprojekt i Sverige krävs dock dispenser eller justeringar av Trafikverkets gällande regelverk. 

Abstract 
This thesis investigates the applicability of tailored map projections for the design, construction and 

maintenance of long objects, such as roads and railways, in Swedish infrastructure. Special emphasis 

is on the Snake Grid projection, developed by University College London in collaboration with 

Network Rail, the organization responsible for construction and maintenance of the railway network 

in Great Britain. 

The ongoing Swedish investments in expansion and upgrades of the country’s railway network poses 

new challenges for surveyors, as the constructions are becoming increasingly complex and tolerances 

more narrow. Track design is usually carried out with software with the built-in assumption that the 

construction will be made in a three-dimensional space with coordinate axes pointing to the north 

and the east, and with a vertical axis perpendicular to those. Problems arise when this flat-Earth 

assumption meets the reality of a curved surface and hilly terrain. 

The classical solution of this dilemma is to work with map projections, in order to make a local or 

regional approximation of a flat Earth for mapping and design purposes. The size of the projection 

zone and the local topography decides the maximum distortions that will be in the map. For purely 

geodetic purposes, such as topographic surveying or establishment of control point networks, 

corrections can be applied to the measurements to fit them to the projected map, but when it comes 

to construction design, where dimensions should be correct and one meter in the blueprint should 

correspond to one meter in reality, things get more complicated. 
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For some constructions, the scale distortions on the outskirts of the official projection zones for the 

Swedish national grid SWEREF 99 are too large. One way to deal with that is to instead tailor a map 

projection, specific for that construction object, which will minimize scale distortions along the 

object. In Great Britain, Network Rail has adopted this approach to managing their railway network, 

and together with University College London developed a special kind of map projection for this 

purpose, known as Snake Grid. 

The principle of Snake grid is to force the scale to unity along a sinuous trend line, following the track 

geometry, and in the process adjust for scale distortions due to both projection and height above the 

ellipsoid. Each main line has been assigned its own horizontal coordinate system in that way, 

minimizing scale distortions in proximity to the tracks to a negligible level. As a result, construction 

designers and surveyors can work from a flat Earth assumption. 

This thesis deals with the questions whether the benefits of using Snake Grid are significant 

compared to tailoring other map projections, like Transversal Mercator, Oblique Mercator or 

Lambert Conformal Conic, and whether there are any large differences in methods or organization 

between Sweden and the UK that might influence the suitability of this approach and whether the 

pros outweigh the cons such as increased administration and risks in communication. 

To give Swedish readers a more detailed introduction to the concept, the theoretical description of 

Snake Grid is relatively comprehensive in this thesis. It also contains short descriptions of a small 

selection of alternative methods. After that, a comparative analysis of the methods is made by way 

of calculation, testing a few infrastructure projects to see which strengths and weaknesses the 

different map projections possess, and what magnitude of scale distortions can be expected. The 

examined projects are the West Coast and East Coast Main Lines, the Øresund bridge, the Stockholm 

Bypass, the Gothenburg-Borås railway, the Eastern link railway (Ostlänken) and the railway between 

Sundsvall and Trondheim. 

The results of the calculations indicate that, in most cases, traditional map projections such as 

Transversal or Oblique Mercator can be tailored to a project, with results comparable to reported 

results for the Snake Grid method. The tailoring, however, requires specialist competence that is 

hard to come by, and in the practical daily application it will also put some requirements on the 

competence of the end user. One of the advantages of Snake Grid is that it is a package solution with 

user support available. 

The thesis also describes the responsibilities of Network Rail, and which government bodies are 

involved in the maintenance of the British railway network. The existing geodetic infrastructure in 

Great Britain, in the form of reference systems, and control point networks is also described. An 

evaluation has also been made, whether tailored map projections can be used in accordance with 

current Swedish rules and regulations for road and railway construction. The purpose of these 

investigations has been to determine if there are any decisive differences between Sweden and the 

UK with regard to the regulatory circumstances surrounding the use of object specific map 

projections. 

The result of this comparison is that there are no substantial differences that would make the use of 

Snake Grid or other object specific map projections less suitable in Sweden. The usage of object 
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specific projections in railway projects would however require exemptions from or changes to the 

current Swedish railway regulations. 

Förord 
This work is dedicated to Mary Wolfson, without whom it would not have been started or finished. 

Detta examensarbete har utförts mer än 20 år efter att mina studier på KTH påbörjades, och har 

därför även färgats av många års praktisk erfarenhet inom tillämpad geodesi och geodetisk 

kravställning inom infrastrukturprojekt. Även om examensarbetet påbörjades med viss bävan, har 

det efter en lång informationsinsamlingsfas mer eller mindre skrivit sig självt och lett till många 

värdefulla insikter för mig personligen. Arbetet har utförts hösten 2014 till våren 2015. 

Innan arbetet påbörjades hade jag knappt ägnat en tanke åt möjligheten att skräddarsy projektioner 

för specifika objekt, och framför allt inte åt hur pass stora praktiska effekter detta kunde tänkas få. 

En inledande skepticism till idén om en omfattande tillämpning har under arbetes gång utvecklats till 

en försiktigt positiv inställning. Jag hoppas att det även ska finnas ett intresse i branschen för denna 

fråga, och att någon praktisk nytta kan komma ur det arbete som lagts ned. 

Jag vill tacka Sweco och Trafikverket som gett mig ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för att 

kunna genomföra detta examensarbete, och i synnerhet Lenny Gustafsson på Sweco för stöd och 

hjälp i detta hänseende. 

I would also like to thank Dr Jonathan Iliffe for answering my questions in a helpful, timely and 

comprehensive manner. 

Ett stort tack också till Anders Vidén som bidragit med kunskap om implementeringen av Snake Grid i 

fältprogramvara, och fungerat som bollplank i många intressanta diskussioner kring ämnet. 

Slutligen vill jag tacka mina handledare som bidragit med värdefulla synpunkter och råd: Patric 

Jansson som var med i de inledande skedena, Anna Jensen som förtjänstfullt tog över efter Patric, 

samt Ingemar Lewén, högt värderad kollega och vän, som var den föreslog att jag skulle ta mig an 

detta ämne. 
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Tobias Jonsson 
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1. Bakgrund, problem och syfte 

1.1. Objektanpassade projektioner och Snake Grid, en introduktion 

1.1.1. Kartprojektioner – varför? 

En kartprojektion är i grunden en metod för att avbilda den krökta jordytan på en plan karta. Varje 

sådan metod måste ofrånkomligen medföra att distorsioner av något slag införs i avbildningen. 

Storleken på dessa distorsioner är avhängig av hur väl anpassad projektionsmetoden är för det 

specifika ändamålet, hur parametervärdena för projektionen valts och var i kartan man befinner sig. 

De flesta länder i världen har fastslagit vilka projektioner som gäller för nationens officiella kartor. 

Dessa projektioner gäller ofta inom definierade områden, projektionszoner. Storleken på dessa 

projektionszoner, och valet av projektionsmetoder är normalt anpassade för att ge så pass små 

distorsioner att de, då projektionerna slogs fast, var försumbara för de flesta praktiska ändamål de 

kunde tänkas användas för. 

I Sverige har Lantmäteriet etablerat referenssystemet SWEREF 99, som i sin tur bygger på det 

europeiska referenssystemet ETRF 89. SWEREF 99, skrivet utan några tillägg, är ett tredimensionellt 

referenssystem, där koordinater antingen anges med rätvinkliga koordinater X, Y, Z med origo i 

jordens mitt, eller (mer lättanvänt för orientering) latitud och longitud på jordellipsoiden och höjd 

över densammas yta.  

För rent geodetiska ändamål skulle man kunna klara sig rätt långt med bara denna typ av 

positionsangivelser, men för den som ska projektera hus och anläggningar underlättar det om 

jordytan lokalt kan betraktas som platt, så att ritningar och anläggningsmodeller kan utföras i ett 

rätvinkligt koordinatsystem med en av axlarna i lodriktningen. Därför finns ett behov av projicerade 

koordinater, där latitud och longitud omvandlas till nord- och öst-koordinater (N, E) på en plan karta. 

På grund av detta finns för SWEREF 99 också ett antal projektionszoner, som bygger på 

projektionsmetoden Transversal Mercator, även känd som Gauss-Krügers projektion. 

Projektionszonen anges med tillägg till namnet SWEREF 99, exempelvis gäller projektionszonen 

SWEREF 99 18 00 i Stockholmsområdet, och indikerar att där ska Transversal Mercator användas, 

med medelmeridian 18 grader 0 minuter och skalfaktor 1 längs medelmeridianen. Ju längre från 

denna medelmeridian man kommer, desto större blir skalförskjutningarna i kartan. 

1.1.2. Objektanpassade projektioner –varför? 

Projektionszonernas bredd i SWEREF 99 är i de flesta fall vald så att maximal skalförskjutning 

beroende på projektionen i sig blir omkring 35 mm per kilometer, även skrivet som 35 ppm. Det 

innebär att en 100 meter lång sträcka på den krökta jordytan blir 100,0035 meter i kartan, eller 3,5 

mm längre än i verkligheten. Detta är en tillräckligt stor avvikelse för att den ska vara märkbar, om än 

inte kritisk, när man mäter för uppförande av konstruktioner såsom hus och broar. För denna typ av 

konstruktioner upprättas ofta korrektionsfria stomnät, där man i princip frångår den officiella 

projektionen och arbetar i skalan 1:1. Detta fungerar dock bara för projekt med liten rumslig 

utbredning och där felen som uppstår när man ignorerar projektionskorrektionerna kan fångas upp i 

form av avvikande mått i byggdelar där noggrannhetskraven inte är så höga som de är för 

konstruktioner. 
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För långsträckta objekt som vägar och järnvägar uppstår särskilda problem när objektet korsar en 

eller flera zongränser. Inte nog med att man vid en viss gränslinje i objektet plötsligt byter 

koordinater, det är också där skalförskjutningarna på grund av projektion blir som störst. För 

vägprojekt är noggrannhetskraven för det mesta inte så höga att detta blir problematiskt, men för 

järnvägar kan det i värsta fall medföra att problem uppstår. Detta gäller i ännu högre grad moderna 

höghastighetsjärnvägar, där grundläggningen för spåren ofta kan liknas vid en enda lång konstruktion 

som sträcker sig längs hela banan, och där projektionskorrektioner kan äta upp en avsevärd del av 

inmätningstoleransen. 

Situationen försvåras ytterligare av att ännu ett avbildningsfel införs om objektet inte befinner sig på 

själva ellipsoidens yta, utan ovanför eller under den. En längd på 100 m, uppmätt 64 m ovanför 

jordellipsoiden ska i kartan avbildas med en skalfaktor -10 ppm, det vill säga 99,999 m. på 640 meters 

höjd blir det 99,990 m, dvs 1 cm på 100 m, vilket är klart märkbart. 

Det omvända gäller förstås också, något som i en ritning är måttsatt 100 m ska i princip vid utsättning 

på ellipsoidhöjd 640 m sättas ut med längden 100,01 m. Arbetar man med prefabricerade 

byggelement kan detta bli ett påtagligt problem om detta inte uppmärksammats och hanterats vid 

projektering eller tillverkning. 

För moderna anläggningar med höga toleranskrav, med utsträckning över flera projektionszoner och 

stora höjdskillnader kan den ovan beskrivna problematiken bli svår att hantera. Ett sätt att komma 

undan detta är att, istället för att använda de officiella kartprojektionerna, upprätta objektspecifika 

kartprojektioner, som minimerar distorsionerna längs med objektets utsträckning. 

För vissa projekt har detta även av andra skäl varit helt nödvändigt. Exempelvis sträcker sig tunneln 

under den Engelska kanalen inte främst över nationella projektionszoner, utan över nationsgränser. 

Vi den tidpunkt då tunneln projekterades använde sig Storbritannien och Frankrike av två olika 

jordellipsoider och två olika projektionsmetoder. Att projektera tunneln i båda dessa system hade i 

praktiken varit ogörligt. Istället upprättades ett referenssystem med tillhörande kartprojektion som 

var specifikt för projektet, se Figur 1 
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Figur 1 – projektioner för kanaltunneln (Barthes, o.a., 1994) 

Andra projekt över nationsgränser som använt liknande lösningar är Öresundsförbindelsen mellan 

Malmö och Köpenhamn, och Fehmarn-Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. 

1.1.3. Snake Grid, ett specialfall av objektanpassad projektion 

I början av 2000-talet stod Network Rail, som ansvarar för driften och underhållet av det brittiska 

järnvägsnätet, inför en omfattande upprustning av stambanan som löper längs den brittiska 

västkusten, West Coast Main Line (WCML). Bland annat skulle den anpassas för höghastighetståg, 

vilket innebar omfattande konstruktionsarbeten längs sträckningen. Till skillnad från Sverige är den 

brittiska huvudön inte indelad i flera officiella projektionszoner, utan en enda nationell zon används, 

med skalförskjutningar på uppåt 400 ppm i områdena som berördes av projektet, höjdkorrektioner 

oräknat. En mätt längd på 100 meter skulle alltså ha fått korrektioner på 4 cm, beroende på 

projektionen. 

Network Rail insåg att situationen var ohållbar, och gav University College London (UCL) i uppdrag att 

ta fram projektioner som uppfyllde de krav man bedömde vara rimliga för anläggingen. Resultatet 

blev en programvara som kunde användas för att etablera en objektanpassad projektion för valfritt 

långsträckt objekt, där både skalförskjutningar beroende på kartprojektion och höjd över ellipsoiden 

minimerades längs objektets sträckning. Längs med hela bansträckningen för WCML kunde 

skalförskjutningarna hållas under 11 ppm. Programvaran har sedermera utvecklats till den 

kommersiella produkten Snake Grid. 

Fördelarna för WCML var bland annat: 

 Projektörerna kunde betrakta banan som om jorden var platt 

 Mätpersonal i fält behövde inte korrigera sina mätta längder för projektion och höjd över 

ellipsoiden 
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 Konstruktioner behövde inte särbehandlas med avseende på korrektioner 

 Hela bansträckningen låg inom en och samma projektionszon 

Några nackdelar var: 

 Till en början var realtidsmätning med GNSS direkt i projektets koordinatsystem omöjligt, då 

projektionsmetoden inte fanns tillgänglig i fältprogramvaran för GNSS-mottagarna.  

 Endast Network Rail använder denna projektion, och den är endast giltig i närheten av deras 

spår, vilket innebär att datautbyte med andra organisationer måste ske i något annat system. 

Det som skiljer Snake Grid från exempelvis den objektanpassade projektionen för Engelska 

kanaltunneln är att det minimerar skalfaktorförskjutningarna längs en krökt trendlinje som följer 

objektet, och dessutom korrigerar för förskjutningar beroende på skillnader i ellipsoidhöjd. Det är 

alltså mycket väl lämpat för långsträckta infrastrukturprojekt med höga toleranskrav. 

1.2. Syftet med detta examensarbete 

1.2.1. Syfte 

Detta examensarbete har följande huvudmål: 

 Att ge en svenskspråkig beskrivning av Snake Grid-konceptet. 

 Att utreda vilka fördelar och nackdelar som finns förknippade med att använda 

objektanpassade projektioner allmänhet, och Snake Grid i synnerhet. 

 Att utreda om det finns några skillnader i förutsättningar mellan Storbritannien och Sverige 

med avseende på organisation av myndigheter och innehåll i regelverk som kan påverka 

lämpligheten och möjligheten av en omfattande tillämpning av Snake Grid. 

 Att göra en kvalitativ jämförelse mellan Snake Grid och några alternativa metoder, nämligen 

objektanpassningar av Oblik Mercator, Transversal Mercator och konform Lambert. 

1.2.2. Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts, med syfte att hålla omfattningen på en rimlig nivå: 

 Beräkningsalgoritmerna för Snake Grid har inte replikerats eller testats. 

 Testberäkningar med programvara för Snake Grid har inte utförts, analyser i examensarbetet 

bygger på rapporterade resultat. 

 Redan i ett tidigt skede identifierades särskilda frågeställningar kring hur Snake Grid skulle 

fungera i tunnelprojekt. Med tanke på att det blir allt vanligare att förlägga järnväg i tunnlar 

och att tunnelanläggningarna blir allt mer komplicerade, är dessa frågor av intresse att 

studera vidare. Tid för någon mer djupgående analys av frågeställningarna kring 

tillämpbarhet i större tunnelprojekt har dock inte funnits inom ramen för detta 

examensarbete. 

1.3. Befintliga publikationer och utredningar 

1.3.1. Snake Grid 

Framställningen när det gäller de tekniska aspekterna av Snake Grid baserar sig huvudsakligen på 

(Iliffe, Arthur, & Preston, 2007). Denna artikel i Survey Review innehåller en beskrivning av 
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algoritmerna för Snake Grid, på en sådan nivå att en likartad programvara med viss möda skulle 

kunna återskapas, samt bakgrundsinformation rörande varför projektionsmetoden togs fram.  

1.3.1. Alternativa projektionsmetoder 

Formelsamband för alternativa metoder är huvudsakligen hämtade ur (Snyder, 1987), ett klassiskt 

referensverk rörande kartprojektioner. 

1.3.1. Övriga källor 

I övrigt är informationen som ligger till grund för examensarbetet hämtad från ett antal 

myndighetspublikationer, intervjuer och websidor, så som de beskrivs i källförteckningen. 

1.4. Frågeställningar kring användandet av Snake Grid i Sverige 

1.4.1. Alternativa metoder 

Även om en önskan att närmare undersöka Snake Grid utgjort grunden för detta examensarbete, har 

det visat sig vara av intresse att även titta närmare på alternativa projektionsmetoder som kan 

objektanpassas. En av de grundläggande frågeställningarna som undersökts är huruvida det är 

tekniskt motiverat att använda en komplicerad och proprietär metod såsom Snake Grid istället för 

sedan länge publicerade och använda alternativa metoder. 

1.4.1. Kända fördelar 

(Iliffe, Arthur, & Preston, 2007) rapporterar ett antal fördelar med Snake Grid-projektionen. Den 

främsta är naturligtvis att både den som projekterar och den som utför geodetiska mätningsarbeten i 

ett projekt som använder Snake Grid kan arbeta utifrån antagandet att jorden är platt. Det eliminerar 

de problem som är förknippade med att arbeta i flera olika projektionszoner längs ett och samma 

objekt, och det är unikt på så vis att det samtidigt eliminerar behovet av korrektioner beroende på 

projektion och höjd över ellipsoiden. 

1.4.2. Kända begränsningar 

Följande begränsningar rapporteras i (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007): 

 Snake Grid kan generellt inte anpassas för två eller fler huvudsakliga sträckningar – olika 

stambanor måste läggas i separata system. Avgreningspunkters kulle i princip kunna tvingas 

till gemensamma koordinater i två olika sträckningars system, men projektionens natur är 

sådan att vid varje efterföljande återförening av linjerna kommer koordinatsystemen att 

skilja sig åt. 

 Situationer där en sträckning vrider tillbaka mot sig själv (bortsett från mindre delar som 

håller sig inom en korridor om ±50 km från en central trendlinje) kan inte hanteras. 

1.4.3. Avändbarhet i tunnelprojekt 

Innan Snake Grid kan användas för projektering och byggnation av längre tunnlar finns några 

frågeställningar specifika för denna typ av projekt som behöver utredas, bland annat 

 Möjlighet att kombinera med oberoende riktningsbestämningar med gyroteodolit 

 Kvalitetsförluster vid mätning av byggnät i tunnel, beroende på approximationer jämfört med 

det klassiska förfarandet med korrektioner av mätta längder. 
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1.4.4. Datautbyte med övriga myndigheter och intressenter 

Står de vinster man kan uppnå med omfattande användning av Snake Grid eller andra 

objektanpassade projektioner i proportion till de problem de orsakar vid utbyte av data? Det finns en 

stor samordningsvinst i att statliga myndigheter och kommuner använder standardiserade 

referenssystem. Om objektanpassade projektioner skulle börja användas inom Trafikverket, vem ska 

ansvara för överräkningar till SWEREF 99, och hur ska det kvalitetssäkras? 

1.4.5. Hantering av förvaltningsdata 

Network rail har valt att lagra förvaltningsdata för sina järnvägsanläggningar i banspecifika Snake 

Grid-system. På så vis kan data för drift och underhåll hämtas direkt ur systemen och användas direkt 

i det system som banan projekterades i. Ur ett rent tekniskt perspektiv är detta uppenbart en lämplig 

lösning, men det finns några frågeställningar som i praktiken måste beaktas vid en eventuell svensk 

tillämpning: 

 Blir man låst till en viss programvara för lång tid?  

 Går det över huvud taget att upphandla Snake Grid enligt lagen om offentlig upphandling? 

 Finns det risk för förväxlingar? Kan data från ett Snake Grid av misstag förväxlas med ett 

annat? 

 Om man istället väljer att fortsätta förvalta i SWEREF 99, medför det några extra risker? 

1.4.6. Kompatibilitet med gällande regelverk och föreskrifter 

I Sverige är referenssystemfrågan inte lagreglerad, men det finns ändå ett antal branschstandarder, 

myndighetsföreskrifter och rekommendationer att ta hänsyn till. Hur fungerar användning av 

objektspecifika projektioner i relation till dessa dokument? 

1.4.7. Licenser och programvaror 

Hur ser det ut rent praktiskt rörande programvaror som kan använda Snake Grid? Binder man upp sig 

till vissa instrumenttillverkare eller CAD-programvaror? Vad är licensbelagt och vad är fritt? Hur ser 

affärsmodellen för Snake Grid ut? 
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2. Teori 

2.1. Konventionella projektionsmetoder 

2.1.1. Mercators projektion 

Mercators projektion är en av de äldsta kända kartprojektionerna, och baserar sig i sin enklaste form 

på att en cylinder tänks ligga an mot jorden (approximerad som en sfär) längs ekvatorn, och att 

parallellcirklarna och meridianerna därefter avbildas på cylindern som ett rätvinkligt rutnät med 

jämna avstånd mellan parallellcirklar respektive meridianer.  

 

Figur 2 - Mercators projektion, principskiss (Snyder, 1987) 

Projektionen är vinkelriktig, men har endast rätt skala längs ekvatorn, och får snabbt avsevärda 

skalfaktorer och areadistorsioner ju längre från ekvatorn man kommer. Den är därför inte lämpad för 

objektanpassning, utan beskrivs här som grund för att förstå Transversal och Oblik Mercator. 

2.1.2. Transversal Mercator 

Under en period från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal utvecklades och förädlades en variant av 

Mercators Projektion, känd som Transversal Mercator - i Sverige oftast kallad Gauss-Krügers 

projektion. I detta examensarbete används genomgående namnet Transversal Mercator för att 

betona släktskapet med Oblik Mercator. Cylinderns anliggning mot jordytan är till skillnad från 

Mercators projektion inte längs ekvatorn, utan längs valfri meridian (kallad centralmeridian eller 

medelmeridian), och projektionen är dessutom anpassad för jordellipsoider. Vi talar alltså egentligen 

inte längre om en cylinder som ligger an, eftersom dess snittyta blir elliptisk.  
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Figur 3 - Transversal Mercator, principskiss (Snyder, 1987) 

I en Transversal Mercator erhålls skalriktighet längs centralmeridianen med ökande skalfaktorer ju 

längre öster eller väster om denna man kommer. Centralmeridianen och ekvatorn avbildas som räta 

linjer, övriga parallellcirklar och meridianer avbildas som kurvor. Man kan genom val av en 

övergripande skalfaktor (skalreduktionsfaktor) justera projektionen så att skalriktighet erhålls längs 

två linjer ekvidistanta från centralmeridianen. 

Transversal Mercator är den kanske mest spridda projektionsmetoden när det gäller användning 

täckande små till medelstora områden. Den är den gällande projektionsmetoden för det nationella 

referenssystemet SWEREF 99:s projektionszoner, och den används flitigt internationellt. Det globalt 

täckande UTM-systemet (som SWEREF är baserat på) består exempelvis av 60 definierade 

projektionszoner som använder Transversal Mercator. 

Projektionen är även den som tycks vara mest populär att anpassa och använda vid 

nationsöverskridande projekt, den har bland annat använts för tunneln under engelska kanalen och 

för Öresundsförbindelsen. Egenskapen med skalriktighet längs en meridian gör att metoden i regel 

rekommenderas för objekt med huvudskaligen nord-sydlig utbredning 

2.1.3. Oblik Mercator 

Oblik Mercator är ytterligare en vidareutveckling av Mercatorprojektionen, där anliggningslinjen 

(kallad centrumlinje för projektionen) går mellan två valfria punkter som definierar en storcirkel på 

ellipsoidens yta.  
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Figur 4 - Oblik Mercator, principskiss (Snyder, 1987) 

Man är således inte bunden till meridianer eller parallellcirklar som anliggningslinjer, och 

projektionen kan därför anpassas längs ett långsträckt objekt som inte har en tydligt nord-sydlig 

utbredning, på ett sådant sätt att skalförskjutningarna minimeras längs med objektets riktning. Även i 

detta fall kan en övergripande skalfaktor väljas så att skalriktighet erhålls på vardera sidan 

centrumlinjen, och en bredare zon kan därigenom få skalfaktorer inom ett acceptabelt spann. 

Skalfaktorn kan även justeras med syfte att eliminera en genomsnittlig ellipsoidhöjdskorrektion. 

Oblik Mercator är därmed mycket väl lämpad för objektanpassning. Dess främsta nackdel är att den 

inte är lika väl känd och spridd som exempelvis Transversal Mercator, och att det därför hör till 

undantagen att geodesiprogramvaror och CAD-programvaror kan hantera den. 

2.1.4. Konform Lambert 

Där Mercators projektion baserar sig på projicering på en cylinder som omsluter ekvatorn, grundar 

sig Lamberts Konforma projektion på en tänkt kon som placeras med toppen på jordens 

rotationsaxel, och med sidan liggande an mot jorden längs en eller två parallellcirklar (antingen 

tangerande ellipsoiden, eller skärande den). 
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Figur 5 – Konform Lambert, principskiss (Snyder, 1987) 

I den resulterande kartan avbildas parallellcirklarna som koncentriska cirklar med variabelt avstånd 

från varandra, och meridianerna som raka radier till dessa cirklar, med jämnt mellanrum mellan 

varandra. Projektionen är skalriktig längs en eller (vanligen) två parallellcirklar, och 

skalförskjutningarna ökar ju längre från dessa man kommer. 

Konform Lambert används vanligen för objekt med huvudsakligen öst-västlig utbredning, belägna i de 

tempererade zonerna (mellan polcirkel och vändkrets). Den har bland annat varit officiell projektion 

för nationella kartor i Frankrike.  

Den citeras ofta som den mest lämpade projektionen för öst-västliga objekt, och har på grund av 

detta undersökts som ett alternativ till Snake Grid i detta examensarbete. Projektionen har dock visat 

sig besvärlig att använda för objektanpassning, framför allt på grund av avsaknaden av möjlighet att 

justera skalfaktorn längs de två parallellcirklarna, men också på att effekterna av justeringar av 

parametrarana är mer svårförutsägbara än för projektioner av Mercator-typ. 
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2.2. Snake Grid-projektionen 

2.2.1. Översiktlig beskrivning 

I grunden är varje Snake Grid framtaget för att utgöra plant referenssystem för ett specifikt, 

långsträckt objekt, exempelvis en järnvägslinje eller en pipeline. Till skillnad från nationella eller 

regionala kartprojektioner kan parametrarna för Snake Grid optimeras till en sådan grad att det 

specifika objektet kan betraktas som liggande på en plan referensyta. Projektering och mätning kan 

därmed utföras utan behov av korrektioner för projektion och höjd över ellipsoiden. 

För varje objekt måste man i ett första skede etablera själva projektionen genom att ta fram alla de 

parametrar som definierar den. Detta görs endast en gång, och resultatet av det arbetet utnyttjas 

sedan varje gång överräkning till något annat referenssystem ska göras. Etablering sker i följande 

steg: 

 Etablering av en Oblik Mercator-projektion speciellt anpassad för objektets utbredning, som 

utgör ett mellansteg i beräkningarna 

 Etablering av en horisontell trendlinje som approximerar objektets staklinje, men utan alltför 

skarpa krökar.  

 Etablering av en vertikal trendlinje, som följer den horisontella trendlinjen i plan och 

approximerar objektets profil i höjd.  

 Utmed dessa trendlinjer tvingas skalfaktorn till unitär (det vill säga 1:1), med utgångspunkt 

från formlerna för Oblik Mercator-projektion och för korrektion med avseende på höjd över 

ellipsoiden. Snake Grid-koordinaterna för valfri punkt beräknas genom att beräkna 

skalförskjutnings- och ellipsoidhöjdskorrektioner kumulativt längs trendlinjerna och 

ortogonalt ut från dem. Beräkningen görs genom numerisk approximation. 

2.2.2. Programvaror 

SnakeGrid är ett registrerat varumärke som ägs av UCL Business PLC, som i sin tur ägs av University 

College London (UCL). Konceptet Snake Grid har sitt ursprung i ett uppdrag som UCL fick av Network 

Rail i början av 2000-talet: att finna en projektion som kunde begränsa projektions- och 

höjdkorrektioner till under 20 ppm inom 5 km på vardera sidan av spårlinjen för den västra 

stambanan (West Coast Main Line). Lösningen blev en tillämpning som baserar sig på en 

objektanpassad Oblik Mercatorprojektion, kombinerad med kontinuerliga skalkorrektioner baserade 

på trendlinjer i plan och höjd. 

I samband med forskningsuppdraget togs två programvaror fram, Snakemaker och RailGrid.  

Snakemaker används för att etablera trendlinjerna som projektionen grundar sig på, och för att ta 

fram alla de parametrar som definierar de slutgiltiga transformationssambanden. Alla dessa 

förberedelser utförs i inledningsskedet av ett projekt och är inget som slutanvändarna behöver 

befatta sig med. 

RailGrid var den programvara som används för att utföra själva transformationerna, och den förblir 

därför i bruk under hela projekttiden, och även därefter för transformation av förvaltningsdata. 

I samband med att UCL Business PLC börjat arbeta med licensiering och vidareutveckling av 

programvaran, har den kommersiella programvaran SnakeGrid ersatt RailGrid men principen att 

själva etableringen av projektionen inte utförs av slutanvändarna kvarstår. Nedanstående 
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framställning baserar sig på den beskrivning av programvarorna Snakemaker och RailGrid som 

presenterades i (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007). 

2.2.3. Etablering av Oblik Mercatorprojektion 

Det första steget vid etableringen av ett Snake Grid är att ta fram en för projektet speciellt anpassad 

Oblik Mercator-projektion. Denna utgör ett mellansteg mellan det nationella referenssystemet och 

den slutliga Snake Grid-projektionen, men redan i detta steg kan en mycket stor del av behovet av 

projektionskorrektioner elimineras.  

Valet av placering av centrumlinjen för den Oblika Mercatorprojektionen är godtyckligt men bör 

naturligtvis göras på ett sådant sätt att skalfaktorer i området för det aktuella objektet minimeras. 

Kontrollberäkningar utförda med formler enligt (Snyder, 1987) visar på att man längs linjen för Västra 

stambanan (West Coast Main Line) som mest, efter att ha etablerat en Oblik Mercator, bör ha haft 

omkring 13 ppm i skalfaktor beroende på projektionen i de delar av projektet som ligger längst från 

en väl anpassad centrumlinje, det vill säga väl inom felbudgeten 20 ppm som fanns i beställningen 

från Network Rail. Se avsnitt 3.3.1 för mer information om kontrollberäkningen. Huvudsyftet med de 

efterföljande stegen måste därför ha varit att eliminera behovet av höjdkorrektioner, samt för att 

kunna hantera projekt med mindre gynnsamma plangeometrier.  

Som en jämförelse anger Iliffe att om OS National Grid användes på västkustbanan (WCML) skulle 

skalfaktorer om 400 ppm förekomma beroende på projektionen. Om en standardprojektion såsom 

Transversal Mercator skulle anpassas till projektet skulle skalfaktorsvariationen fortfarande uppgå till 

340 ppm. Till detta skulle effekten av höjdkorrektioner komma att läggas till, vilket med 

höjdvariationer på 200 m skulle medföra ytterligare 30 ppm i skalfaktorsvariation. Se avsnitt 3.3.1 för 

en närmare analys av skalförskjutningarna som var aktuella för WCML. 

2.2.4. Etablering av horisontell trendlinje 

Den horisontella trendlinjen är den kurva utmed vilken skalfaktorn i senare beräkningssteg kommer 

att tvingas till unitär. För att projektionen ska kunna behålla lokal konformitet och ge entydiga 

resultat måste trendlinjen göras mer utslätad än den faktiska spårgeometrin. Exempelvis får 

trendlinjen inte svänga tillbaka mot sig själv så att ordinator med dubbla värden kan uppstå inom 

arbetsområdet.  

Iliffe etablerar trendlinjen i form av en polynomkurva som approximerar spårgeometrin, med 

följande begränsande parametrar:  

 Högsta tillåtna grad för polynomet är tolv, i praktiken behöver man aldrig gå så högt 

 Avstånd mellan spårgeometri och trendlinje får högst vara 10 km 

 Krökningsradien ska vara över 100 km för varje del av trendlinjen 

Beräkningarna utförs stegvis med minstakvadratmetoden, där man startar med grad 1 på polynomet 

(rät linje), testar de begränsande parametrarna ovan och om kraven inte uppfylls går man vidare med 

att passa in ett polynom av grad 2 och så vidare tills man funnit ett polynom som uppfyller kraven. 

2.2.5. Etablering av vertikal trendlinje 

Generellt bidrar 6,4 m höjdskillnad ungefär till 1 ppm skalfaktor i plan. Det innebär att om 

höjdskillnaderna i spårgeometrin överstiger 256 m (±128 m) tar skalfaktorn beroende på höjd över 

ellipsoiden upp hela felbudgeten på ±20 ppm som ställdes upp av Network Rail.  
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Snake Grid är konstruerat för att hantera dessa skalfaktorsvariationer på en referenssystemsnivå, och 

måste därmed även ta hänsyn till objektets vertikala geometri. 

Syftet med att etablera en vertikal trendlinje är att definiera på vilken nivå över ellipsoiden som 

skalfaktorn ska tvingas till unitär. Det ska understrykas att den används endast för att beräkna 

korrektioner i plan. Den vertikala trendlinjen måste i stort följa spårets profilvariationer, men måste 

likt den horisontella jämnas ut för att undvika att alltför skarpa förvrängningar införs i det 

resulterande plankoordinatsystemet.  

I plan måste den vertikala trendlinjen knytas till den horisontella, så höjder från den aktuella 

spårgeometrin måste först räknas över till den horisontella trendlinjens längdmätning. Detta görs 

med hjälp av interpolation med indirekt avståndsberoende viktning. Därefter slätas den vertikala 

trenden ut ytterligare genom interpolation med kubiska B-splines. 

I detta skede kan även manuella ingrepp utföras genom att lokalt införa ytterligare villkor för spline-

inpassingen. Ett exempel är att om spåret på ett ställe stiger ganska skarpt med 20 höjdmeter för att 

sedan sänka sig igen, så är det bäst att ignorera det i trendinpassningen, eftersom det endast skulle 

bidra 3 ppm till felbudgeten. 

2.2.6. Beräkning av koordinater 

Utdata från de tidigare beräkningarna är de definierande parametrarna för den Oblika 

Mercatorprojektionen, för den horisontella trendlinjen och för den vertikala trendlinjen. Dessa 

parametrar är karakteristiska för det specifika objektets Snake Grid, och förändras aldrig efter att de 

fastslagits. De utgör också indata till den del av programvaran som hanterar koordinatberäkning, 

RailGrid. 

Koordinaterna i Snake Grid för en godtycklig punkt P angiven i geografiska koordinater (latitud och 

longitud) i ursprungssystemet beräknas enligt följande: 

 

Figur 6, Trendlinje från startpunkt till normalens fotpunkt (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007) 
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 Koordinater xOM och yOM för P beräknas med formlerna för den Oblika Mercatorprojektionen 

(Snyder, 1987, ss. 70-75). 

 Den fotpunkt F som ger kortast avstånd till P beräknas iterativt. 

 Avståndet O till F enligt Figur 6 beräknas genom integrering längs den horisontella 

trendlinjen enligt (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007). 

 Även avståndet F till P beräknas 

 Höjden h över ellipsoiden i punkt F på den vertikala trendlinjen beräknas. 

I omgivningen av fotpunkten F, är den ideala skalfaktorn som behövs för att matcha faktiska mätta 

sträckor med de som erhålls ur koordinatsystemet: 

Formel 1 

𝑘𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒 =
𝑅 + ℎ

𝑅
 

Där h är höjden på trendlinjen och R är jordradien (för detta ändamål är en sfärisk modell tillräcklig). 

Med andra ord, genom att justera skalfaktorn på nollnivån görs den om till unitär på den sökta 

höjden h. 

I den mellanliggande Oblika Mercatorprojektionen, är skalfaktorn kOM., och därför behöver en 

omskalning k′ införas vid denna punkt, där  

Formel 2 

𝑘′ =
𝑘𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒
𝑘𝑂𝑀

 

Det vill säga, skalfaktorn på trendlinjen görs unitär på den höjdnivå projekteringen ska utföras på. 

Koordinaterna för inmatade koordinater i den Oblika Mercatorprojektionen (xOM, yOM) behöver därför 

justeras med avseende på den kumulativa omskalningen längs trendlinjen (som är en funktion av 

längdsektionen s; k′(s)) med början i origo O fram till normalens fotpunkt F. Sedan, för att bevara 

lokal konformitet skalas även normalen FP med värdet på den nya skalfaktorn i F, k′(F). Detta görs 

genom utvärdera koordinatförändringen beroende på den påförda skalfaktorn k′ jämfört med unitär 

skala som skalar om varje segment av trendlinjen, och beräknas enligt: 

Formel 3 

𝑥′𝑃 = 𝑥𝑂𝑀 +∑(𝑘′(𝑠) − 1)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝛿𝑠 + 𝐹𝑃(𝑘′(𝐹) − 1)sin(𝜃𝐹 + 90°)

𝐹

𝑂

 

Formel 4 

𝑦′𝑃 = 𝑦𝑂𝑀 +∑(𝑘′(𝑠) − 1)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝛿𝑠 + 𝐹𝑃(𝑘′(𝐹) − 1)cos(𝜃𝐹 + 90°)

𝐹

𝑂

 

θi är trendlinjens bäring i ett segment, i, som i Figur 6, och δs är längden för det summerade 

elementet. Summeringen är en approximation för vad som idealt vore en integral, och kan i praktiken 

utföras med steg på omkring 500 meter. 
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Av Formel 3 och Formel 4 framgår tydligt Snake Grids natur, projektionen utgörs av en objektspecifik 

Oblik Mercator, med påförda korrektioner på koordinaterna för skalförskjutningar längs trendlinjen. 

2.2.7. Inverst samband 

Det inversa sambandet, för att beräkna koordinater från Snake Grid till geografiska koordinater, är 

inte publicerat, men beräknas enligt (Iliffe J. , 2015) i en iterativ process: 

Den mellanliggande Oblika Mercatorns koordinater ligger tillräckligt nära de slutgiltiga Snake Grid-

koordinaterna för att man ska kunna etablera trendlinjen i Snake Grid-koordinater istället för med de 

förväntade Oblika Mercator-koordinaterna, och sedan kasta om tecknet på korrektionerna. 

Resultatet blir provisoriska koordinater i Oblik Mercator, som kan köras genom en iterativ process 

med hjälp av Formel 3 och Formel 4, där de provisoriska koordinaterna successivt justeras så att de 

till slut genererar de ursprungliga koordinaterna i Snake Grid. 

2.2.8. Praktisk applikation 

År 2007-2008 skrevs programkoden för Snake Grid om från grunden, för att bli mer flexibel och 

snabbare. De huvudsakliga förbättringarna var snabbare algoritmer (för att klara de stora 

datamängder som datainsamlingsmetoder som skanning och Lidar medför), möjlighet att bryta ut 

algoritmerna i separata DLL-filer (programblock som kan integreras i annan programvara), bättre 

interface i själva transformationsprogrammet och möjlighet att knyta samman två Snake Grids i en 

gemensam knutpunkt. Man förbättrade även användarvänligheten i de delar av programvaran som 

används för att etablera trendlinjer. För närvarande används version 4 av programvaran. (Iliffe J. , 

2015) 

Snake Grid-projektioner har nu etablerats för samtliga Network Rails huvudlinjer, och även för andra 

kunder på de brittiska öarna och Irland. 
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2.3. Brittiska förhållanden 

2.3.1. Berörda organisationer 

Ordnance Survey 

Följande framställning grundar sig på (Ordnance Survey, 2014). 

Ordnance Surveys uppdrag är att underhålla och utveckla den underliggande fysiska infrastruktur 

som krävs för att utföra kartering, inkluderande att upprätthålla de nationella geodetiska plan- och 

höjdsystemen och att länka dessa till internationella referenssystem. 

Man ansvarar också för datainsamling, förvalting och tillgängliggörande av den nationella geodetiska 

databasen NGD, innehållande geografisk information täckande hela Storbritannien, samt att man 

ansvarar för råd och stöd till regeringen i alla frågor rörande lantmäteri, kartläggning och geografisk 

informationsteknik. 

Ordnance Surveys uppgifter är med andra ord ganska snarlika det svenska Lantmäteriets. 

Network Rail 

Följande framställning grundar sig på (Network Rail, 2014). 

Network Rail är ett icke vinstdrivande bolag som äger och förvaltar järnvägsinfrastrukturen i England, 

Skottland och Wales. Formellt är bolaget sedan september 2014 en del av den offentliga sektorn. 

Bolagets inkomster härrör från tre källor: 

 Statlig finansiering från Department for Transport och Transport Scotland 

 Inkomst från kommersiella lokaler 

 Spåravifter från tågoperatörerna som brukar järnvägsnätet 

Network Rails förhållande till Department for Transport regleras via ett övergripande avtal. 

Regeringen har en representant i bolaget, som utövar översyn över användningen av offentliga 

medel och att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande avtal med staten, men i övrigt bedrivs 

verksamheten med kommersiell och operationell frihet, och utan direkt inblandning från 

transportdepartementet. 

Verksamheten regleras via Office of Rail Regulation vad gäller säkerhets- och hälsoföreskrifter. 

Department For Transport 

Följande framställning grundar sig på (Department for Transport, 2015). 

Department for Transport har följande ansvarsområden: 

 Att tillhandahålla riktlinjer, stöd och finansiering till lokala myndigheter i England för att 

hjälpa dem driva och förvalta sina vägnät, förbättra passagerar- och godstrafik och utveckla 

nya större transportlösningar 

 Investeringar, drift och underhåll av engelska motorvägar genom Highways Agency 

 Ange strategisk inriktning för järnvägssektorn i England och Wales och finansiera 

infrastrukturinvesteringar genom Network Rail, att ge och hantera tillstånd för att bedriva 

järnvägstrafik, och reglera tågavgifter. 
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 Förbättra den engelska busstrafiken genom finansiering och reglering 

 Förbättra framkomlighet och minska miljöpåverkan från vägtrafiken genom att arbeta för 

miljöfordon och ökad cykel- och gångtrafik 

 Arbeta för användandet av ny teknik såsom smarta biljettsystem och miljöfordon 

 Upprätthållandet av höga säkerhetsnivåer i trafiken 

 Stödja sjöfarten genom att ta fram övergripande strategi och planering för hamnar i England 

och Wales. 

 Ta fram nationella riktlinjer för flygtrafiken, i samarbete med flygoperatörer, flygplatser, och 

övriga berörda nationella myndigheter. 

Det finns med andra ord vissa likheter med det svenska Trafikverkets verksamhet, men med 

verksamhetsområdena investering och underhåll av järnväg utbrutna i bolaget Network Rail. 

Office of Rail Regulation (ORR) 

Följande framställning grundar sig på (Office of Rail Regulation, 2014). 

ORR:s uppdrag är att reglera hela järnvägssektorns hälso- och säkerhetsarbete samt att idka översyn 

över Network Rail och High speed 1 för att säkerställa att fri och rättvis konkurrens råder inom 

järnvägssektorn. 

De regelverk för hälsa och säkerhet som tas fram av ORR gäller hela nätverket av stambanor i 

England, Skottland och Wales, samt även Londons tunnelbana och spårvagnar, och har som syfte att 

se till att järnvägarna är säkra för passagerare och säkra för personal som arbetar längs dem. 

Verksamheten omfattar rådgivning och forskning angående järnvägssäkerhet, publicering av 

rapporter rörande säkerheten i järnvägssektorn, utförande av inspektioner och övrig uppföljning av 

Network Rails och tågoperatörernas efterlevnad av regelverket, samt vidtagande av rättsliga åtgärder 

när så inte sker. 

I förhållande till Network Rail specifikt utför man följande arbetsuppgifter: 

 Tar fram målsättningar för produktivitet och effektivitet 

 Övervakar hur Network Rail levererar i förhållande till målsättningarna 

 Granskar Network Rails planerade utgifter och investeringar 

 Publicerar rapporter om Network Rails produktivitet och effektivitet 

 Belönar Network Rail vid god produktivitet, och vidtar nödvändiga åtgärder inkluderande 

inkrävande av viten i det motsatta fallet 

 Försäkrar sig om att Network Rail agerar inom givna förutsättningar för verksamheten och 

vidtar åtgärder om så inte sker 

Med andra ord påminner ORR:s uppdrag om det uppdrag Transportstyrelsen har i Sverige. 

2.3.2. Använda projektioner och projektionszoner 

Ordnance Survey använder i dagsläget tre referenssystem för datainsamling och kartering: OS Net för 

insamling av data i tre dimensioner med GPS, National Grid för kartering i plan och Ordnance Datum 

Newlyn (ODN) för ortometriska höjdangivelser. Beskrivningen av systemen nedan baserar sig på 

(Ordnance Survey, 2013, ss. 22-27) 
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OS Net 

OS Net är ett tredimensionellt referenssystem som utgör den brittiska realiseringen av datumet 

ETRS89, och har därmed samma grund som SWEREF 99 i Sverige. Positionsangivelser i systemet görs i 

form av latitud, longitud och ellipsoidhöjd med ellipsoiden GRS80 som utgångspunkt. Systemet utgör 

i dag grunden för Ordnance Surveys databaser och datainsamling, inklusive etablering av nya 

stompunkter. Systemet är realiserat på marken i form ett hundratal referensstationer, en slags 

motsvarighet till SWEPOS-nätet i Sverige. 

The National Grid 

National Grid är ett traditionellt plant projicerat koordinatsystem, som baserar sig på Airys ellipsoid 

och en Transversal Mercatorprojektion. Systemet är realiserat på marken i form av ett rikstäckande 

stomnät kallat Ordnance Survey Great Britain 1936 (OSGB 36), som en gång i tiden upprättades 

genom triangulering. Systemet påminner därmed närmast om det svenska RT 38 2,5 gon V, som ju 

också var ett nationellt plant referenssystem (Föregångare till RT 90), byggt på triangulering utförd 

under tidigt 1900-tal, beräknat på en regionalt anpassad ellipsoid, och projicerat med Transversal 

Mercator. 

Värt att notera är att man vid trianguleringen av OSGB36 inte gjorde några nya längdmätningar, utan 

tvingade in mätningarna till överensstämmelse med den föregående trianguleringen. Systemets skala 

härrör sig alltså från en enda mätt triangelsida mellan två stationer på Hounslow Heath, utförd 1784 

med 18 fot långa glasstavar. Skalfelet i systemet på grund av detta är ungefär 20,5 ppm. 

National Grid är det system som används på alla Ordnance Surveys kartor, och är det system som 

används för angivande av northings och eastings. 

För transformering mellan OS Net och OSGB36 används en restfelsmodell uppbyggd som ett rutnät 

med kilometerstora rutor. Transformationen arbetar direkt mellan N och E-koordinater, så 

beräkningsgången blir att latitud och Longitud i OS Net räknas över till northing och easting med 

Transversal Mercator på GRS80, och därefter appliceras restfelskorrektion med utgångspunkt från 

restfelsmodellen och bilinjär interpolation för att erhålla N och E i OSGB 36. Det finns även en 

förenklad variant som använder en sjuparameters Helmert, men den kan endast användas om 

transformationsfel på upp till fem meter är acceptabla, detta främst beroende på deformationer i 

OSBG36.  

Ett par avgörande skillnader finns därmed mot hur man arbetar i Sverige: 

 Det finns endast en officiell projektionszon, som är rikstäckande och därmed ofrånkomligen 

har allt större skalförskjutningar ju längre från medelmeridianen man kommer. 

 Istället för att transformera allt material i OSGB36 till ett nytt plant projicerat 

referenssystem, har man valt att fortsätta arbeta i OSGB36, och istället transformera 

nyinsamlat mätdata till detta äldre system.  

Med detta har man vunnit att gamla databaser och koordinatangivelser på gamla kartor och ritningar 

kan behållas och användas oförändrade, medan nackdelen är att systemet är mycket illa anpassat för 

långsträckta mätobjekt med krav på låg mätosäkerhet, och att utsättning med RTK i fält måste 

utföras med restfelsmodell inlagd i handdatorn. 
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Trots dessa nackdelar ligger National Grid fortfarande till grund för Network Rails plana stomnät 

(Network Rail, 2010), även om man vid olika praktiska tillämpningar sedan transformerar punkterna 

till Snake Grid-projektioner.  

Ordnance Datum Newlyn 

Det nationella höjdsystem som används på själva ön Storbritannien är Ordnance Datum Newlyn 

(ODN), som bygger på medelvattennivån vid mareografen i Newlyn mellan 1915 och 1921. Höjder 

som refererar till denna kallas ODN-höjder (ODN heights). 

Systemet realiserades i form av rikstäckande avvägningar under första hälften av 1900-talet. 

Systemet påminner därmed mest om det svenska RH 00. Större delen av punkterna har inte 

kontrollerats sedan 1970-talet. Tillförlitligheten hos punkterna är jämfört med svenska förhållanden 

låg, och Ordnance Survey rekommenderar för bästa resultat precisionsmätning med GPS utgående 

från OS Net och den nationella geoidmodellen OSGM02. 

Dessa brister till trots är dock ODN det system som används för höjdangivelser på alla officiella kartor 

i Storbritannien, och det är också det höjdsystem som används av Network Rail. 

Realiseringen av ODN består av 200 fundamentala höjdfixar, och över en halv miljon arbetsfixar av 

lägre noggrannhet. 

Det finns flera anledningar till att man inte underhållit det rikstäckande höjdnätet på samma sätt som 

man gjort i Sverige. Till skillnad från i mellersta och norra Sverige är landhöjningen marginell (som 

mest är den 2 mm/år i Skottland) vilket innebär att nollnivån i systemet fortfarande sammanfaller 

rimligt väl med medelvattenståndet. I vissa delar av landet har gruvbrytning och andra aktiviteter 

gjort att markerade höjdfixar inte har varit tillförlitliga över tiden, och därmed av begränsat värde.  

2.3.3. Mätmetoder och toleranskrav vid järnvägsproduktion och underhåll 

Network Rail samlar sina mätningstekniska föreskrifter som ska gälla vid upphandlingar av konsulter 

och entreprenörer i dokumentet (Network Rail, 2010). Mätosäkerhet vid spårinmätning kravställs i 

det dokumentet som följer: 

Alla punkter ska mätas med en tolerans i plan om ± (5 mm + 33 mm/km) och ± (5 mm + 3 mm/km) i 

höjd, relativt närmsta fast markerade stompunkt. Avstånd mellan mätobjekt som ligger inom 10 

meter från varandra ska bestämmas med tolerans bättre än ± 5 mm. Det fria utrymmet vid broar, 

tunnlar, trädkronor eller plattformskanter etcetera, ska mätas med tolerans ± 3 mm. För fasta 

infrastrukturobjekt mer än 10 m från spåret kan direkt inmätta dimensioner avrundas till närmsta 

decimeter. (Avsnitt 22.013) 

Permanent markerade stompunkter ska etableras med 100 meters avstånd längs spåren, och vara 

synliga från och ansluta på minst två intilliggande punkter. Punkter kan vara kombinerade plan- och 

höjdpunkter. Lägesbestämning för stompunkterna ska utföras med en tolerans i plan om ± (3 mm + 

33 mm/km) och ± (3 mm + 3 mm/km) i höjd relativt närmaste stompunkt. Tillåtna mätmetoder är 

fackverksnät alternativt statisk mätning med GNSS. Markering utförs med mässingsdubb med 

expander eller kemiskt ankare och i jord med jordankare. (Avsnitt 22.002). 

Om lokala referenssystem används får transformationssambandet till National Grid inte ha passfel 

överstigande 20 mm. 
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Alla mätningar ska utföras i SI-enheter och koordinatsättas i northings och eastings i National Grid. 

Höjdsättning ska vara i ODN. (avsnitt 22.001 och 22.006) 

Med tanke på dessa toleranskrav är RTK inte ett alternativ för inmätning i spårområdet. Man kan 

notera att kravnivån 3 eller 5 mm + 33 mm/km i praktiken blir omkring 4 till 6mm, då planpunkterna 

ska ligga med 100 meters mellanrum, vilket innebär att närmaste punkt bör ligga inom 50 m. 

Kravnivåerna skiljer sig inte markant från svenska toleranskrav, som normalt ligger på ±10 mm i plan 

för de känsligaste objekten inom ett spårområde. (Trafikverket, 2014) 

2.3.4. Organisation vid infrastrukturprojekt och drift 

Network Rail har för närvarande två ingenjörstjänster med nationellt ansvar för mätningstekniska 

frågor, och ytterligare några som sitter i specifika projekt. De större järnvägslinjerna i landet har 

numera Snake Grids upprättade. Network Rail upphandlar sina entreprenörer och konsulter för 

underhåll, projektering och nybyggnation på kontrakt med standardparagrafer angående geodetisk 

mätning, och har i regel en beställarens mätningsansvarige anlitad som motpart till entreprenören i 

mätningstekniska frågor och för att följa upp att kraven uppfylls. Beställarens mätningsansvarige 

svarar för alla transformationer till och från de linjespecifika Snake Grid-systemen. Snake Grid 

används för både investeringsprojekt och för förvaltning av linjerna. (Hunter, 2012) 

Den geodetiska organisationen är därmed inte alltför väsensskild från Trafikverkets. 
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3. Analys 

3.1. Informationsinsamling 

3.1.1. Litteratursökning 

Förvånansvärt litet finns publicerat kring objektspecifika projektioner. Den vanligaste tillämpningen 

tycks vara objekt som överskrider nationsgränser, såsom Öresundsförbindelsen, tunneln under 

Engelska kanalen och Fehmarn-Bält-förbindelsen, av skäl som är mer administrativa än kopplade till 

problem med skalförskjutningar. På omfattande nationell skala, med målet att minimera 

skalförskjutningar, tycks Network Rails användning av Snake Grid vara det enda exemplet. 

Huvuddelen av informationen kring Snake Grid kommer från (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007).  

Beräkningar av skalförskjutningar för olika projektionsmetoder är hämtade direkt ur (Snyder, 1987).  

(Ordnance Survey, 2013) är en utmärkt publikation som beskriver nu använda och historiska 

referenssystem och projektioner i Storbritannien. 

Information om Network Rails föreskrifter vid entreprenader har hämtats ur (Network Rail, 2010). 

Information om Förbifart Stockholms hantering av projektspecifika referenssystem är hämtad från 

författarens egen erfarenhet som beställarens mätningsansvarige och biträdande mätningsansvarige 

i projektet. Information rörande de tekniska specifikationerna från höjdsystemet FS RH 00 baseras på 

ett PM rörande val av höjdsystem från Lantmäteriet, (Andersson, 2010). 

3.1.2. Internetpublikationer 

En intervju med Chris Hewitt, Project Engineer (Surveying), Network Rail, utförd av D. Hunter och 

publicerad på mjukvaruföretaget dhp11:s blogg (Hunter, 2012) berör hittills gjorda erfarenheter från 

användningen av Snake Grid. Hewitt är Network Rails mätningstekniske specialist med övergripande 

ansvar för investeringsprojekt på nationell nivå, men ansvarar också för en stor del av det praktiska 

transformationsarbetet för projektens räkning. 

Information om relationerna mellan olika brittiska myndigheter och företag såsom Ordnance Survey, 

Office of Rail Regulation, Department for Transport och Network Rail har hämtats på respektive 

hemsidor, enligt källförteckningen. 

Information om och utsträckning för Svenska pågående och avslutade infrastrukturprojekt har 

hämtats på Trafikverkets och Öresundkonsortiets hemsidor. 

Information om projektionszoner som används i Sverige och formler för skalförskjutning beroende på 

ellipsoidhöjd är baserade på publikationer tillgängliggjorda på Lantmäteriets hemsida. 

Slutligen har aktuell information om programversioner och samarbetspartners inhämtats från Snake 

Grids officiella produktsida på Internet. 

3.1.3. Intervjuer 

Muntliga intervjuer ansikte mot ansikte har utförts med Per-Erik Sjöström och Anders Vidén. Dr 

Jonathan Iliffe har besvarat frågor via e-brev. 
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Per-Erik Sjöström, Sweco, var beställarens anvarige för geodetiska frågor vid byggandet av 

Öresundsförbindelsen. Per-Erik beskrev det övergripande upplägget för projektets referenssystem 

och erfarenheter kring tillämpningen. 

Anders Viden, Svensk Byggnadsgeodesi AB/Hexagon, är produktansvarig programmerare för SBG:s 

fältprogramvara GeoPad och bidrog vid Hexagonkoncernens anpassning av fältprogramvara för 

SnakeGrid. Diskussionen rörde främst metoden för implementering av Snake Grid i form av Oblik 

Mercator plus restfelsmodell. 

Dr Jonathan Iliffe är huvudförfattare till (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007), och svarade via e-post på 

specifika frågor om utvecklingen sedan 2007, hur man hanterar begränsningar vid offentliga 

upphandlingar, hur det inversa sambandet (Snake Grid till latitud/longitud) ser ut, hur 

meridiankonvergens kan beräknas och hur de rapporterade avvikelserna hade beräknats. 

3.1.4. Beräkningar 

Beräkningar av skalförskjutningar för olika objektanpassade projektioner är utförda i Excel enligt 

formler angivna i (Snyder, 1987). Excelformlerna kontrollerades mot beräkningsexempel i (Snyder, 

1987) för att säkerställa deras riktighet. För beräkningar av koordinater i Transversal 

Mercator/Gauss-Krügers projektion användes dock (Lantmäteriet, 2008), som använder fler termer i 

serieutvecklingarna. För skalförskjutningen saknades dock formler, så den beräknades enligt (Snyder, 

1987). 

Val av medelmeridianer och centrumlinjer är gjorda approximativt med hjälp av koordinatvisningen i 

Google Earth, och ska inte betraktas som noggrant analyserade rekommendationer. Syftet har varit 

att ge en uppfattning om vilka effekter som kan uppnås med konventionella metoder jämfört med 

Snake Grid. Vid praktisk tillämpning bör dessa parametrar väljas utifrån specificerat projektområde 

med någon form av numerisk inpassning. 

Beräkningar av geoidseparationer är utförda med Geo Professional 2013 (SBG Geo), med 

utgångspunkt från geoidmodell SWEN08_RH2000. 

Beräkning av skalförskjutningar beroende på höjd är gjorda enligt (Lantmäteriverket, 1996). 

Jordkrökningsradier är beräknade enligt formelsamband, på ellipsoiden GRS 80. 

Beräkningsgången för att ta fram fallstudierna har varit som följer: 

1. Spårlinje, väglinje eller utredningsområde har identifierats. Källa för detta har antingen varit 

befintlig anläggning som den visas i Google Earth eller informationsmaterial hämtat från 

Trafikverkets publika webbsida. För de brittiska banorna WCML och ECML är källan (Iliffe, 

Arthur, & Preston, 2007). 

2. Linjen, alternativt utredningsområdet, har digitaliserats manuellt. Detta har för befintliga 

anläggningar gjorts med banverktyget i Google Earth. För planerade anläggningar (och för 

WCML och ECML)har det gjorts genom att extrahera karta i rasterbildformat ur 

informationsmaterialet, och genom identifikation av detaljer i kartan och koordinatsättning 

av dessa i Google Earth transformera in kartan som bakgrundsbild i SBG Geo. Linjer och 

projektgränser har därefter digitaliserats i Geo. Resultatet har varit en linje eller polygon utan 

höjduppgifter. För ostlänken har begränsningspolygon för utredningsområdet erhållits från 

projektets mätningsansvarige Ivar Andersson. 
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3. I det fall det rör sig om ett utredningsområde i form av en polygon, har ett rutnät av punkter 

lagts till inuti polygonen, med avstånd 500 m mellan punkterna för Göteborg-Borås och 100 

m för Ostlänken, för att testa förhållandena inom hela området. 

4. Höjddata för de aktuella områdena har hämtats från (NOAA, 2015), med undantag för 

Öresundsförbindelsen och Förbifart Stockholm, där det inte bedömdes som relevant. 

Datasetet ETOPO01 i XYZ-format har använts. Datat har täthet 1 bågminut i WGS 84 och 

anger höjder över geoiden med en noggrannhet om ±10 m i datapunkterna.  

5. Höjddata har sedan transformerats till lokala koordinater i lämplig SWEREF 99-

projektionszon med SBG Geo. Datat i WGS 84 har för detta ändamål betraktats som latituder 

och longituder i SWEREF 99. Syftet har endast varit att få en grov bild av höjdförhållandena, 

och eventuella fel beroende på denna approximation torde vara försumbara jämfört med 

andra felkällor. 

6. En digital markmodell skapades därefter genom triangulering i SBG Geo. 

7. Den digitaliserade spårlinjen, väglinjen eller områdespolygonen transformerades därefter till 

lokala koordinater i samma projektion som markmodellen. 

8. Höjder för spårlinjen, väglinjen eller områdespolygonen hämtades därefter ur markmodellen, 

med resultat att alla brytpunkter på linjerna/polygonerna höjdsattes. Ungefärliga höjder 

längs centrumlinjen och i extrempunkter för Förbifart Stockholm och Öresundsförbindelsen 

har i stället uppskattats och angivits manuellt. 

9. De höjdsatta linjerna/polygonerna transformerades tillbaka till latitud/longitudformat med 

inbyggda funktioner i SBG Geo, och höjderna omvandlades även i detta steg till 

ellipsoidhöjder med hjälp av geoidmodellen SWEN08_RH2000. 

10. Latituder, longituder och ellipsidhöjder kopierades och klistrades därefter in i Excel-ark med 

beräkningsformler för projektioner och ellipsoidhöjdskorrektioner. Två beräkningar utfördes, 

dels en utan hänsyn till höjder, där parametrarna för projektionen valdes så att inflytandet av 

endast kartprojektion på skalförskjutningarna minimerades, och dels en där den 

sammanlagda effekten av ellipsoidhöjd och kartprojektion minimerades. Beräkningarna 

utfördes på enklast möjliga sätt genom trial and error där parametrarna justeras manuellt 

tills negativ minavvikelse och positiv maxavvikelse har samma absolutbelopp. 

Det ska understrykas att ovanstående procedur är anpassad för att snabbt och enkelt få fram 

uppskattningar av de undersökta effekterna. Vid etablering av ett objektanpassat system för 

användning i praktiken bör noggrannare anläggningsgeometrier och noggrannare och bättre upplöst 

höjddata användas. Man skulle även kunna ta fram automatiserade beräkningsstrategier för att 

optimera valet av projektionsparametrar. Ett exempel på en liknande beräkningsstrategi finns i (Reit, 

2010, ss. 32-40), där inpassning av Transversal Mercator med syfte att överräkna plana kommunala 

system till SWEREF 99 diskuteras. 

Det ska också understrykas att beräkningarna i denna rapport inte tar hänsyn till Network Rails 

ursprungliga krav på skalförskjutningar under ±20 ppm inom 5 kilometer på vardera sidan linjen, utan 

är i de flesta fall endast gjorda för linjens omedelbara närområde. Enligt (Iliffe J. , 2015) har dock 

tester för femkilometersvillkoret inte heller utförts för befintliga Snake Grids; rapporterade 

skalförskjutningar i (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007) var för de initieringspunkter som användes för att 

upprätta trendlinjerna. För senare Snake Grids har tester utförts för punkter på 10 km på vardera 

sidan av trendlinjen, men då har dessa antagits ha samma höjd som spåret. Jämförelser mellan 
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beräknade förskjutningar i denna rapport och rapporterade största förskjutningar för Snake Grid 

borde därför inte vara alltför missvisande 

Kravet på 5 kilometers bredd förefaller helt enkelt inte särskilt relevant, då i princip alla delar av en 

järnvägsanläggning som berörs av höga noggrannhetskrav normalt ryms inom betydligt kortare 

avstånd från spårlinjen. Undantaget är sidospår och liknande. 
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3.2. Analys av identifierade problem 

3.2.1. Kända begränsningar 

Ett Snake Grid per sträcka 

Ett och samma Snake Grid kan generellt inte anpassas för två eller fler huvudsakliga sträckningar – 

olika stambanor måste läggas i separata system. Sedan publikationen av (Iliffe, Arthur, & Preston, 

2007) har möjligheten att tvinga in avgreningspunkter till gemensamma koordinater i två olika 

sträckningars system lagts till i programvaran, men projektionens natur är sådan att vid varje 

efterföljande återförening av linjerna kommer koordinatsystemen att skilja sig åt. 

Besvärliga spårgeometrier 

Situationer där en sträckning vrider tillbaka mot sig själv (bortsett från mindre delar som håller sig 

inom en korridor om ±50 km från en central trendlinje) kan inte hanteras. Detta beror dels på att 

alltför skarpa krökningsradier på trendlinjen skulle kunna innebära att transformationssambandet 

inte blir entydigt i sitt giltighetsområde, och dels att allt för kraftiga skalkorrektioner skulle behöva 

påföras i vissa områden, vilket kan påverka den lokala vinkelriktigheten. 

Projektionen är inte strikt vinkelriktig 

Med tanke på att man utgår ifrån en konform projektion (Oblik Mercator) och påför korrektioner på 

koordinaterna, kan resultatet ogärna vara vinkelriktigt över större avstånd. Detta kan medföra 

problem i kombination med vissa geodetiska mätmetoder såsom oberoende riktningsbestämning 

med gyroteodolit.  

Transformationen bevarar inte geometrier 

Vid transformation av exempelvis en projekterad spårlinje eller annan projekterad anläggning med 

fasta geometrier såsom parallella linjer, fasta avstånd, eller cirkelbågar, kommer dessa inte att 

bevaras, utan förvrängas beroende på transformationen. Detta är naturligtvis inte sant endast för 

Snake Grid, utan gäller varje byte av projektion inom ett större projektområde.  

Risk för förväxlingar 

En av erfarenheterna från Network Rail är att det kan vara förvirrande för en del användare med 

koordinatuppgifter som påminner om koordinater i National Grid, men inte är det. (Hewitt, 2012) 

rapporterar att mottagare av koordinatuppgifter i Snake Grid-projektioner ibland ringer och undrar 

varför de ligger mitt i Irländska sjön. Så länge felen blir i den storleksordningen är det naturligtvis lätt 

att upptäcka, men det finns naturligtvis en risk att en person med bristande insikt i mätningsteknik 

får för sig att korrigera det med egna koordinattillägg eller liknande. Likaså torde två Snake Grids 

kopplade i en knutpunkt vara möjliga att förväxla med varandra. 

3.2.2. Avändbarhet i tunnelprojekt 

Upprättande av anslutningsnät för tunnel 

Användandet av Snake Grid vid etableringen av anslutningspunkter i plan för tunnelbyggnation 

medför inga problem vad gäller etablering och beräkning av själva stomnätet. Däremot kan den 

optimala nätutformningen för ett sådant anslutningsnät, med långa siktlängder för att få så god 

orientering som möjligt för tunneldrivningen, möjligen leda till problem på grund av den bristande 

lokala vinkelriktigheten som Snake Grid introducerar. Anslutningspunkterna ovan jord ligger ju till 

grund för all riktningsbestämning inne i tunnlarna, och en liten systematisk vridning av 
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anslutningspunkterna utanför en tunnelmynning i förhållande till en annan kan leda till att man inte 

möts på rätt plats inne i berget om man driver från flera riktningar. Det är utifrån det 

underlagsmaterial som funnits tillgängligt för detta examensarbete inte möjligt att avgöra om detta 

är ett reellt problem eller inte; tester skulle behöva utföras med programvaran för Snake Grid. 

Användbarhet i kombination med gyroteodolit 

En gyroteodolit är ett instrument som utnyttjar jordens rotation kring sin egen axel för att göra 

oberoende riktningsbestämningar, bland annat för stomnät för tunnel. Innan mätningarna måste 

instrumentet kalibreras på kända punkter, helst med så långa siktlinjer som möjligt. Placeringen och 

hanteringen av sådana kalibreringsbaser behöver utredas innan Snake Grid kan användas i större 

tunnelprojekt. Även i detta fall skulle bristande vinkelriktighet över större avstånd i projektet kunna 

få oönskade konsekvenser.  

Meridiankonvergens för användning med gyrobestämda riktningar kan som tidigare nämnts inte 

beräknas direkt med enkla formelsamband för Snake Grid. Problemet kan hanteras genom att 

beräkna meridiankonvergensen direkt ur transformerade punkter (Iliffe J. , 2015), men kräver insikt 

om projektionens natur från den som ska utföra beräkningarna. 

Inte lika hög noggrannhet som traditionella korrektioner 

Vid mätningar ovan mark kan traditionell stommätning med totalstation och satellitbaserad med 

GNSS användas parallellt och ge viss trygghet i att eventuella avvikelser och fel i beräkningarna kan 

upptäckas enklare. Vid flygande tunneldrivning längre än några kilometer kan missförstånd kring 

vilka korrektioner som ska påföras mätningarna, eller bristande noggrannhet i dessa korrektioner, få 

allvarliga konsekvenser. Vid användning av Snake Grid ska mätta vinklar och längder i ett stomnät 

inte korrigeras för projektion och ellipsoidhöjd, till skillnad från den vanliga situationen där det 

motsatta gäller. Korrektionerna blir heller inte lika precisa som om de påförs mätningarna direkt, då 

ett visst mått av approximation finns inbakat vid etableringen av ett Snake Grid. Det som för ett 

stomnät ovan jord kan betraktas som försumbara och enkelt hanterbara noggrannhetsförluster, kan i 

ett längre tunnelnät visa sig få märkbara effekter. Även i detta fall är det i dagsläget oklart hur stor 

inverkan denna felkälla kan tänkas få. 

3.2.3. Datautbyte med övriga myndigheter och intressenter 

Generellt finns det ett stort egenvärde i att myndigheter och andra stora producenter och användare 

av geografisk information använder gällande nationella referenssystem och projektioner. Det 

underlättar utbyte av geografisk information, och minskar risken för misstag i samband med 

transformationer och andra överräkningar. Detta gäller i särskilt hög grad för data där merparten av 

användarna helt saknar mätningsteknisk bakgrund. 

I det fall ett projekt eller en organisation väljer att använda ett eget referenssystem är det av stor vikt 

att rigorösa rutiner tas fram för hur transformationer till och från detta referenssystem ska utföras, 

när, av vem, hur data ska märkas med referenssystem och hur transformationer ska dokumenteras. 

Om man upprättar en objektanpassad projektion, bör den naturligtvis om möjligt baseras på den 

nationella referensellipsoiden i det aktuella området för att underlätta överräkning. 

Den ökade administrativa insatsen och den ökade risken för misstag i datautbytet måste således 

vägas mot de fördelar man kan uppnå genom att använda ett anpassat referenssystem. För att 

vågskålen ska väga över till det anpassade referenssystemets fördel, måste det lösa ett verkligt 
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problem eller uppfylla ett verkligt behov på ett avsevärt bättre sätt än befintliga alternativa 

lösningar. 

Det kan också visa sig vara svårt att helt lämna de nationella systemen och projektionszonerna 

utanför projekteringen, enligt (Hewitt, 2012) förekommer fortfarande att en del projektering med 

lägre noggrannhetskrav fortfarande utförs i National Grid, för att underlätta kommunikation med 

tredje man. 

3.2.4. Hantering av förvaltningsdata 

Det är naturligtvis att föredra om en anläggning projekteras, byggs och förvaltas i ett och samma 

referenssystem. Geografisk information från byggskedet kan då enkelt användas vid drift och 

underhåll, med intakta geometrier, och utan överräkningar mellan projektionszoner. Denna princip 

används av Network Rail, som lagrar sitt förvaltingsdata i Snake Grid, och även för trafikverkets 

förvaltningsdata för järnväg, som lagras i de regionala projektionszonerna i SWEREF 99, med något 

modifierade zongränser (Trafikverket, 2011). Även i Sverige är det alltså så att en viss bandel är 

kopplad till en viss projektion, som i vissa fall kan vara en annan än den som används av kommunen 

eller Lantmäteriet i det området.  

När det gäller överräkning mellan projektionszoner i SWEREF 99 är sambanden väl kända och 

spridda, och de flesta programvaror för geodetiska ändamål har förenklade funktioner för att utföra 

dem. Att lämna överräkningen till slutanvändaren av informationen är således både möjligt och 

förhållandevis enkelt. 

Överräkning från ett Snake Grid till en nationell projektion kan endast göras av den som har speciell 

programvara och tillgång till de rätta parameterfilerna. Parametrarna kan inte läsas eller matas in 

manuellt av användaren. I praktiken är det bara den som har licensen för ett visst Snake Grid, eller 

utför arbeten åt den som har licensen, som kan utföra överräkningarna. För datautbyte med tredje 

man måste alltså överräkningen i regel utföras av den som förvaltar informationen, innan den lämnas 

ut. 

Om man skulle välja att arbeta med någon annan objektanpassad projektion än Snake Grid, vore det i 

teorin möjligt att publicera parametrarna och överlåta på slutanvändaren att utföra nödvändiga 

överräkningar. De flesta geodetiska programvarorna som används internationellt torde ha inbyggda 

funktioner för de vanligaste projektionsmetoderna. Mer ovanliga metoder, som Oblik Mercator, 

saknas troligen i flertalet programvaror. I praktiken vore det riskabelt att lämna över den 

beräkningsbördan på tredje man, och hanteringen skulle bli likartad den med Snake Grid. 

3.2.5. Kompatibilitet med gällande regelverk och föreskrifter 

Befintliga regelverk 

Det finns ingen lagstiftad skyldighet för statliga verk, kommuner, landsting eller andra myndigheter 

att använda sig av de nationella referenssystemen och projektionszonerna, så som de bestämts av 

Lantmäteriet. Många myndigheter har dock, i likhet med Trafikverket, valt att ändå göra detta på 

grund av de många fördelar detta medför vid datautbyte och användning av geografisk information 

som samlats in av lantmäteriet. 

De regelverk som styr valet av referenssystem och projektionszoner har därför sin basis dels i vad 

som kan betraktas som god mätsed, och dels i myndighetsinterna föreskrifter. Då detta 
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examensarbete speciellt inriktar sig på långsträckta väg- och järnvägsobjekt är den kommande 

framställningen baserad på de dokument som nu styr Trafikverkets arbete i dessa frågor. 

Till grund för dessa ligger Lantmäteriets HMK-publikationer, som ursprungligen utgjorde en handbok 

till den numera avskaffade mätningskungörelsen, men som även idag får betraktas som en 

utgångspunkt för varje diskussion om god mätsed.  

Då HMK dels inte är speciellt inriktad på bygg- och anläggningssektorn, och dels har saknat de mer 

strikta formuleringar som behövs vid framtagande av upphandlingstexter, har Swedish Standards 

Institute, SIS, tagit fram en serie tekniska specifikationer för geodetiska mätningsarbeten. Dessa är till 

stor del baserade på rekommendationer i HMK, som formulerats striktare till krav, men innehåller 

även föreskriter som är specifika för bygg- och anläggningsbranschen, bland annat rörande 

beräkningar av byggtoleranser och mätningsförfaranden kring dessa. 

Trafikverket har sammanställt sina krav rörande mätning för väg- och järnvägsprojektering och 

byggnation i dokumentet TDOK 2014:0571. Detta dokument hänvisar flitigt till SIS-TS 21143:2013 och 

till HMK-publikationerna, men innehåller även föreskrifter som är specifika för Trafikverkets 

anläggningar. 

Ett av trafikverkets dokument som hänvisas till från TDOK 2014:0571 är BVS 584.02, som behandlar 

vilka referenssystem som ska användas för trafikverkets järnvägsanläggningar.  

Ovan nämnda föreskrifter är alltså av sådan art att de endast gäller när de åberopas i kontrakt, eller 

internt i Trafikverkets arbete, och om tillräckligt starka skäl finns skulle de kunna ändras, eller 

kringgås genom dispenser. Det kan dock fortfarande vara av intresse att få en grov överblick av hur 

objektanpassade projektioner passar in i de nu gällande förskrifterna på Trafikverket och i 

byggbranschen. 

HMK 

Den relevanta HMK-publikationen i detta sammanhang är HMK- Referenssystem och geodetisk 

mätning (Lantmäteriet, 2014). Valet av referenssystem för mätningar sammanfattas i följande 

rekommendation: 

”Rekommendation 

a) I första hand bör referenssystemet SWEREF 99 och höjdsystemet RH 2000 

tillämpas. Åtminstone bör sambanden till dessa system tas fram, kontrolleras och 

publiceras. Lokala/regionala referenssystem bör kvalitetsdeklareras. 

b) Plana koordinater bör redovisas i det nationella SWEREF 99 TM eller – för att få 

större måttriktighet – i de regionala projektionszonerna till SWEREF 99. 

c) SWEREF 99-koordinater benämns Northing (N) respektive Easting (E). De äldre 

beteckningarna x och y kan leda till tvetydigheter och sammanblandningar. De bör 

därför fasas ut. 

d) Då fristående eller objektanpassade referenssystem används bör ändå en grov 

inplacering i de nationella systemen göras.” 
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Alltså skulle användning av exempelvis Snake Grid vara förenligt med (om än ej uppmuntrat av) 

Lantmäteriets rekommendationer under förutsättning att kvalitetsdeklaration utförs och att 

samband med SWEREF 99 tas fram. 

SIS-TS 21143:2013 

I SIS-TS 21143:2013, Byggmätning – Geodetisk mätning, beräkning och redovisning av byggnadsverk 

och infrastruktur (SIS-Swedish Standards Institute, 2013)  som tagits fram i ett samarbete mellan 

beställarorganisationer, myndigheter, konsulter och entreprenörer verksamma i bygg- och 

anläggningsbranschen, beskrivs krav som är tänkta att kunna åberopas direkt i upphandlingstexter. 

Kapitlen om referenssystem ingår som standard i Trafikverkets kontrakt med entreprenörer och 

konsulter. 

I kapitel 5.2.1 ställs följande krav 

”Koordinatsystem i plan ska vara angivet i bygghandlingens tekniska beskrivning och 

på lägesdefinierade ritningar eller modeller. 

Koordinatsystem i plan kan vara SWEREF 99, RT 90 eller annat system som har kända 

samband till SWEREF 99 eller RT 90. 

Systemet ska vara beskrivet med benämning, och i förekommande fall medelmeridian 

och origotillägg, vilket för SWEREF 99 görs enligt Lantmäteriets beslut A§ 838 

Införande av nytt referenssystem med mera och för RT 90 enligt HMK-Ge:S.B.4. 

Geometriska korrektioner 

Vid stommätning ska alla mätningar påföras geometriska korrektioner för 

höjdreduktion och projektion. 

Vid detaljmätning ska geometriska korrektioner hanteras enligt tabell A.7. För enskilt 

objekt eller område ska enhetlig tillämpning av kartprojektion och korrektioner ske.” 

Vi kan notera att kraven på referenssystem i sig inte utgör något problem. Kravet på att geometriska 

korrektioner ska påföras vid stommätning skulle med en generös tolkning kunna uppfattas som 

uppfyllt i och med att en objektanpassad projektion används, men enklast vore nog att vid 

åberopande av detta kapitel lägga till en ändring av lydelsen. 

Det kan även noteras att kravet är olyckligt formulerat då det dels blir märkligt i samband med 

stommätning med GNSS och dels inte är applicerbart för många kommunala stomnät, som saknar 

tillräcklig geodetisk definition för att detta ska bli lyckat. Det motsäger även föreskrifter på annat 

ställe i dokumentet rörande nät för broar och andra konstruktioner. 

TDOK 2014:0571 

TDOK 2014:0571 Krav geodetiska mätningsarbeten och geodetisk lägesbestämning (Trafikverket, 

2014) skulle förenklat kunna sägas utgöra Trafikverkets syn på hur geodetisk mätning ska utföras vid 

projektering och byggnation av väg- och järnvägsanläggningar, och utgör krav som ställs både internt 

och externt mot konsulter och entreprenörer. 

Dokumentet har i all korthet följande att säga om referenssystem: 
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”Järnväg: Koordinatsystem i plan ska vara enligt BVS 584.02 Koordinatbaserade 

referenssystem. 

Väg: Koordinatsystem i plan ska vara enligt SIS-TS 21143:2013 5.2.1.” 

Vi kan alltså konstatera att det för vägprojekt i princip är fritt fram att använda objektanpassade 

projektioner under projektering och byggnation, så länge de har ett fastställt samband med SWEREF 

99 eller RT 90. Leverans av data till Nationella vägdatabasen (NVDB) skall dock alltid göras i SWEREF 

99 TM. För en mer omfattande användning och för att leverera i någon udda projektion till drift och 

underhåll, skulle dock regelverk och system behöva ändras. 

För järnvägsprojekt hänvisas till ett separat dokument, BVS 584.02. 

BVS 584.02 

BVS 584.02 Koordinatbaserade referenssystem (Trafikverket, 2011) är en standard som vänder sig till 

alla som använder/arbetar med geografisk information för järnväg inom Trafikverket, och tillkom i 

samband med att trafikverket bytte referenssystem i plan för sina järnvägsanläggningar till SWEREF 

99, olika projektionszoner. I detta dokument slås följande fast: 

”Inom Trafikverket skall all geografisk information för järnvägsinformation som lagras 

vara relaterad till ett gemensamt koordinatbaserat referenssystem i plan samt ett 

gemensamt referenssystem i höjd. 

Koordinatbaserat referenssystem i såväl plan som höjd skall finnas realiserade på 

marken, genom stabila fysiska markeringar i geodetiska stomnät. Geodetiska stomnät 

skall finnas i anslutning till Trafikverkets järnvägsanläggningar. Geodetiska stomnät 

för järnvägsinformation skall etableras enligt BVS 1584.10 Geodetisk mätning 

Järnvägsanläggningar. 

Inom Trafikverket skall det nationella referenssystemet SWEREF 99 i plan, med 

anpassade projektionszoner och origokorrektioner enligt sidorna 9-14 användas.” 

Med andra ord är användning av objektanpassade projektioner enligt gällande regelverk inte tillåtet 

för Trafikverkets järnvägsanläggningar, och avsteg skulle kräva dispens uppifrån i organisationen. 

3.2.6. Licenser och programvaror 

För offentliga beställare som Trafikverket är det naturligtvis mer besvärligt att knyta sig till en viss 

leverantör såsom Snake Grid än det är för en mer fristående organisation som Network Rail. Frågorna 

kring vad som är skyddat och hur licensiering fungerar är därför relevanta vid en diskussion om 

tillämpning av Snake Grid för svenska infrastrukturprojekt. 

Själva programkoden med de exakta algoritmerna är proprietär, det vill säga vem som helst kan inte 

skapa egen programvara som kan läsa en Snake Grid-parameterfil och utföra transformationer med 

identiskt resultat.  

Man har dock lagt upp sin affärsmodell så, att det är själva projektionssambandet som är produkten, 

det vill säga de etablerade trendlinjerna och transformationsparametrarna, så som de uttrycks i 

parameterfilerna som tas fram för varje objekt. Kostnaden för kunden att få ett sådant samband 

framtaget ligger i regel i storleksordningen under 10 000 GBP. Därefter äger kunden parameterfilen 
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för all framtid och kan utan kostnad sprida programvaran för att utföra transformationer till sina 

entreprenörer och konsulter. (Iliffe J. , 2015) 

Man har även ett mycket öppet förhållningssätt till instrument- och programvarutillverkare som vill 

integrera möjligheten att transformera Snake Grid i sin egen programvara. Samarbetsavtal och 

färdiga beräkningsmoduler finns bland annat med Bentley Micro Station och Leica. (SnakeGrid, 

2015). Avtal finns även med Trimble. (Iliffe J. , 2015) 

För samarbetspartners som vill använda Snake Grid-algoritmer finns tre huvudsakliga sätt att 

implementera det i dagsläget: användande av DLL framtagen av Snake Grid, användande av källkod 

som tillhandahålls av Snake Grid, eller bruk av en digital korrektionsmodell tillsammans med en 

standard Oblik Mercatorprojektion. 

Tillämpningen som används i programvaror från Leica bygger på användandet av Oblik Mercator-

projektion tillsammans med en korrektionsmodell (som i princip fungerar på samma sätt som en 

restfelsmodell). (Vidén, 2014). Denna approach är intressant ur ett konkurrenshänseende, då 

korrektionsmodellen för ett visst Snake Grid skulle kunna publiceras tillsammans med de tillhörande 

parametrarna för Oblik Mercator, och därmed kunna användas i ett antal tillgängliga programvaror. 

  



32 
 

3.3. Fallstudier 

3.3.1. Utförda och pågående projekt 

West Coast Main Line 

Den första tillämpningen av Snake Grid var på renoveringen av stambanan längs västkusten (WCML) 

från London till Glasgow. Figur 7 visar projektets sträckning, i form av de punkter som utvaldes som 

representativa initieringspunkter samt den trendlinje som till slut användes.  

 

Figur 7 - West Coast Main Line, trendlinje för Snake Grid (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007) 

Nedan kommer resultatet av Snake Grid-etableringen som genomfördes att jämföras med andra 

tänkbara objektanpassade projektioner som hade kunnat väljas. 
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Geoidseparationen längs WCML ligger mellan 45 och 55 meter och spannet av ellipsoidhöjder längs 

linjen ligger inom 370 m totalt. Genom manipulation av övergripande skalfaktor i Oblik eller 

Transversal Mercator kan projektionen anpassas så att projektionskorrektionen längs centrallinjen 

tar ut höjdkorrektionen mitt i 370-metersspannet av höjder. Tillskottet till skalförskjutningen på 

grund av höjd blir då i teorin max ±29 ppm (±185 meters höjdskillnad). I praktiken beräknades detta 

tillskott till ±24 ppm, beroende på att linjens högsta punkt låg en bit ifrån centrallinjen, så att 

skalförskjutningarna beroende på korrektion och höjd i viss mån tog ut varandra. Tyvärr kunde inte 

denna effekt utnyttjas ytterligare genom justering av centrumlinjen för den Oblika 

Mercatorprojektionen, då närliggande lågpunkter istället försämrades. 

I Tabell 1 visas de skalförskjutningar som erhållits för några olika objektanpassade projektioner, 

inklusive Snake Grid. Se även Figur 9 där variationerna i skalförskjutning beroende på projektion, 

höjd och projektion plus höjd för Oblik Mercator plottas tillsammans med höjdprofilen för hela 

sträckan. Man kan notera att en väl anpassad Oblik Mercator inte är långt ifrån att klara designkravet 

20 ppm. Det skall också noteras att osäkerheten i höjdsättningen av testpunkterna i viss mån 

påverkar resultatet. Om sträckan delas in i två eller tre lämpligt valda projektionszoner skulle 

behovet av att upprätta ett Snake Grid kunna elimineras. Det är egentligen bara sträckan Carlisle-

Glasgow som är problematisk. Carlisle ligger ungefär vid punkt P1 i Figur 8. 

 National Grid 
(Transversal 
Mercator) 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Oblik 
Mercator 

Konform 
Lambert 

Snake Grid 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

153 km 137 km 38 km 200 km 10 km 

medelmeridian λ0 2° W (Airy 1830) 2,28° W    

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - Figur 8 - okänd 

Lambert φ1 - - - 55,5° N - 

Lambert φ2 - - - 52° N - 

Trendlinje Snake 
Grid 

- - - - Figur 7 

k0 optimerad för 
endast projektion 

0,9996012717 
(officiell) 

0,99987475 0,999992 - - 

±ppm, endast 
projektion 

-399 (på medel-
meridianen) 

125 10 466 - 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

 0,999912 1,0000317 - - 

±ppm, 
projektion+höjd 

 147 34 - 11 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=-10  
min=-68  
Tabell 1- West Coast Main Line: skalförskjutningar för olika projektioner 



34 
 

 

 

Figur 8 - West Coast Main Line: Centrallinje för Oblik Mercator 
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Figur 9 - West Coast main Line: Höjdprofil och korrektioner för Oblik Mercator 
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East Coast Main Line 

Renoveringen av East Coast Main Line (ECML) mellan London och Edinburgh var det andra projektet 

som använde sig av en Snake Grid-projektion. Projektets sträckning framgår av initieringspunkterna 

markerade med + i Figur 10. Den blåa linjen visar centrumlinjen för den Oblika Mercator som använts 

för utvärderingen i denna rapport. 

 

Figur 10 - East Coast Main Line, initieringspunkter för Snake Grid och centrumlinje för Oblik Mercator. Bildkälla: 
redigerad karta ur (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007). 
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Där WCML hade höjdskillnader på upp till 300 m, håller sig ECML inom ett spann om c:a 110 m. 

Geoidseparationen, som ligger inom ett spann om 45,5 – 52,5 m, lägger på ytterligare 7 m, så att 

största skillnaden mellan geoidhöjder i projektet hamnar omkring 120 m. Genom manipulation av 

den övergripande skalfaktorn för den Oblika Mercatorprojektionen kan projektionsskalan längs 

centrumlinjen anpassas så att höjdkorrektionerna begränsas till ±9,4 ppm (motsvarande ±60 m i 

höjd). Om detta adderas till de 8,5 ppm som tillkommer för projektionsförvrängningar i den Oblika 

Mercator som redovisas i Figur 10, blir total förväntad förvrängning för både projektion och höjd som 

mest c:a 18 ppm. I detta fall hade alltså kravet om max 20 ppm skalförvrängningar kunnat uppnås 

utan att använda Snake Grid i projektet. Införandet av ett Snake Grid reducerade dock 

förvrängningarna med 7 ppm. 

 National Grid 
(Transversal 
Mercator) 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Oblik 
Mercator 

Konform 
Lambert 

Snake Grid 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

130 km 106 km 34 km 175 km 10 km 

medelmeridian λ0 2° W (Airy 1830) 1,645° W    

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - Figur 10 - okänd 

Lambert φ1 - - - 55,35° N - 

Lambert φ2 - - - 52,20° N - 

Trendlinje Snake 
Grid 

- - - - Figur 10 

k0 optimerad för 
endast projektion 

0,9996012717 
(officiell) 

0,999930 0,999995 - - 

±ppm, endast 
projektion 

-399 (på medel-
meridianen) 

70 7,5 385 - 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

 0,999919 1,0000158 - - 

±ppm, 
projektion+höjd 

- 70 16,5 395 11,8 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=-8 
min=-32 
Tabell 2 - East Coast Main Line: skalförskjutningar för olika projektioner 
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Öresundsförbindelsen 

Öresundsförbindelsen byggdes 1995 – 2000 och utgör en väg- och järnvägsförbindelse mellan Malmö 

och Köpenhamn. Projektet sträckte sig i sin helhet över 15,9 km och bestod av en bro, en tunnel och 

en konstgjord ö.  

 

Figur 11 - Öresundsförbindelsen, centrallinje för Oblik Mercator. Bildkälla: redigerad karta ur (Øresundsbro Konsortiet, 
2005). 

Med tanke på projektets tekniska svårighetsgrad och geografiska läge över öppet vatten och på båda 

sidorna en nationsgräns föll det sig naturligt att upprätta ett projektspecifikt referenssystem, DKS. 

(Sjöström, 2015). DKS baserar sig på en Transversal Mercatorprojektion med medelmeridian mitt i 

projektet och upprättades av beställaren Öresundskonsortiet. Koordinattillägg i DKS är valda så att 

det uppenbart rör sig om ett lokalt system. 

I samband med att DKS upprättades, och realiserades i form av stomnät mätta med statisk GNSS, 

togs även transformationssamband fram mellan DKS och de danska och svenska nationella 

referenssystemen. Dessa transformationssamband publicerades av beställaren, och alla 

transformationer i projektet utfördes därefter av användarna själva. Upplägget var alltså det 

motsatta mot hur Network Rail arbetar, där transformationer till och från det objektanpassade 

systemet utförs av beställaren. 

Enligt (Sjöström, 2015) kom aldrig några missöden eller fel beroende på felaktig hantering av 

transformationer till och från DKS till beställarens kännedom. 

Geoidseparationen i området är ungefär 36 meter, vilket medför en skalfaktor på 5,6 ppm vid 

ortometrisk höjd 0 m. Tunnelns djupaste punkt ligger på -21 m och segelfri höjd under högbrons 
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spann är 57 m. Egentligen är broarnas pyloner om 210 meter de högsta punkterna, men för analysen 

har väglinjen uppskattats ha ortometriska höjder mellan -21 och 70 m, motsvarande ellipsoidhöjder 

mellan 15 och 106 meter. Det ska dock noteras att mätning och projektering även utförts nära 

nollnivån längs hela projektet. Det är alltså inte givet att en anpassning längs med vägprofilen skulle 

ha varit lämplig. Nedanstående tabell visar uppskattade största skalförskjutningar beroende på val av 

projektion för Öresundsförbindelsen: 

 SWEREF 99 
zon 12 00 

SWEREF 99 
zon 13 30 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Konform 
Lambert 

Oblik 
Mercator 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

57 km 41 km 8 km 3 km <1 km 

medelmeridian λ0 12° E 13,5° E 12,78° E   

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - - - Figur 11 

Lambert φ1 - - - 55,609° N - 

Lambert φ2 - - - 55,587° N - 

k0 optimerad för 
endast projektion 

1 (officiell) 1 (officiell) 0,99999965 - 0,999999996 

±ppm, endast 
projektion 

38 33 0,35 0,1 0,005 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

- - 1,00000926 - 1,00000945 

±ppm, 
projektion+höjd 

32 29 7,2 16,5 7,1 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=-2,3 
min=-16,6 
Tabell 3 - Öresundsförbindelsen: skalförskjutningar för olika projektioner 

För Öresundsförbindelsen är det svårt att se att användning av Snake Grid (om programvaran funnits 

vid projektets start) snarare än någon annan objektanpassad projektion skulle ha medfört några 

märkbara fördelar. 
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Förbifart Stockholm 

Förbifart Stockholm är ett pågående motorvägstunnelprojekt i Stockholm. Projektets nord-sydliga 

utbredning är ungefär 22 km och i öst-västlig riktning 7 km. Eftersom det är ett vägprojekt är 

toleranserna inte lika strikta som för järnvägsanläggningar, men de långa tunneldrivningssträckorna 

mellan tunnelns påslag, och arbetssättet med BIM-projektering gör att referenssystemfrågorna ändå 

inte kan ignoreras. 

Projektet genomförs i referenssystemen SWEREF 99 18 00 och det projektanpassade höjdsystemet 

FS RH 00.  

FS RH 00 är i princip RH 2000 justerat med -0,518 m för att i genomsnitt stämma så bra överens med 

RH 00 som möjligt längs sträckan. Valet av FS RH 00 gjordes dels för att få ett så homogent 

höjdsystem som möjligt i projektet och dels för att förenkla datautbyte med stockholmskommunerna 

efter deras övergång till RH 2000. Att man inte valde att arbeta i RH 2000 beror på att när datum och 

metoder för stockholmskommunernas övergång till RH 2000 till sist slogs fast till februari 2013, var 

projekteringen av Förbifart Stockholm så långt gången, och mängden handlingar så stor, att riskerna 

med ett höjdsystembyte i projektet ansågs alltför stora. Eftersom användning av fel höjdsystem är 

svårt att upptäcka endast genom att titta på koordinaterna, har projektet upprättat strikta rutiner för 

kontroll och märkning av handlingar med referenssystem. Detaljprojektering för bygghandling utförs 

i princip uteslutande mot inmätningar utförda inom ramarna för projektet, från projektets egna 

stomnät. 

Projektets nord-sydliga utbredning alldeles intill medelmeridianen för SWEREF 99 18 00 gör att 

projektionskorrektionerna blir minimala. Höjdskillnaderna mellan projektets lägsta och högsta punkt 

är omkring 100 meter. Geoidseparationen är mellan 23,5 och 25 meter. Projektets lägsta punkt ligger 

ungefär 35 meter under ellipsoiden och den högsta ungefär 80 meter över. Skalförskjutningarna 

beroende på ellipsoidhöjd ligger därmed mellan -12 ppm och 6 ppm. I Tabell 4 framgår vilka nivåer 

skalförskjutningarna beroende på projektion skulle ha kunnat reduceras till med ett projektanpassat 

system även i plan. 
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 SWEREF 99 
zon 18 00 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Konform 
Lambert 

Oblik Mercator 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

10 km 3,5 km 7,5 km 3,5 km 

medelmeridian λ0 18° E 17,887° E   

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - - identisk med 
anpassad 
Transversal 

Lambert φ1 - - 59,40° N - 

Lambert φ2 - - 59,32° N - 

k0 optimerad för 
endast projektion 

1 (officiell) 0,99999992 - 0,99999992 

±ppm, endast 
projektion 

1,2 
(Lovö/Färingsö) 

0,07 0,8 0,07 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

- 1,0000032 - 1,0000032 

±ppm, 
projektion+höjd 

-11 9 12 9 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=6 
min=-12 
Tabell 4 - Förbifart Stockholm: skalförskjutningar för olika projektioner 
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Figur 12 - Förbifart Stockholm, medelmeridianer för Transversal Mercator 

Figur 12 visar medelmeridianerna 17,887° (röd) och 18° (grön) samt projektområdet i planskedet (gul 

polygon). 

Man kan notera att de små förbättringar som kunnat uppnås knappast hade kunnat motivera 

användning av någon annan projektion än SWEREF 99 18 00. Projektets nord-sydliga och något 
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krökta utsträckning gör att en objektanpassad Oblik Mercator i detta fall knappast skiljer sig från 

objektanpassad Transversal Mercator. Skalfaktorn för Mercatorprojektionerna är vald för att 

minimera skalförskjutningarna beroende på projektion, och skulle i praktiken lämpligare kunna väljas 

för att minimera effekten av höjdkorrektionerna. 

3.3.2. Planerade projekt 

Göteborg-Borås 

Göteborg-Borås är ett projekt för byggandet av dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan de två 

orterna. Projektet befinner sig ännu i utredningsstadiet och slutgiltig sträckning är inte fastslagen. 

Området som berörs av utredningen är markerat med grön skraffering i Figur 13. Projektet är mindre 

gynnsamt placerat i öst-västlig riktning tvärs över två projektionszoner, och omfattar även 

höjdskillnader på c:a 200 m. 

Geoidseparationen i utredningsområdet varierar mellan 34,45 m och 35,85 m, det vill säga ett spann 

på 1,4 m. Ellipsoidhöjderna i hela det markerade området i Figur 13 varierar mellan 46 och 326 meter 

vilket ger en total variation i geoidhöjder på c:a 280 m. Dock är höjderna på 326 m lokala maxima, 

och det verkar osannolikt att man skulle välja att dra spårlinjen rakt över dem. Även om 

beräkningarna nedan använder dessa höjder, kan man mer rimligt anta att höjdvariationen hamnar 

inom 200 m, vilket skulle innebära att korrektioner under ±20 ppm är enkelt att åstadkomma. 

Notera även den gynnsamma effekten för SWEREF 99 12 00, där ökande skalförskjutning beroende 

på avstånd från medelmeridianen i viss mån tas ut av skalförskjutning beroende på ökande 

ellipsoidhöjd ju längre från meridianen man kommer. En objektanpassad Transversal Mercator med 

samma medelmeridian som SWEREF 99 12 00 men med justerad skalfaktor kommer under 20 ppm 

skalvariation i hela området, även på ställena med 280 meters höjdskillnader. 
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 SWEREF 99 
zon 12 00 

SWEREF 99 
zon 13 30 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Konform 
Lambert 

Oblik Mercator 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

62 km 90 km 32 km 13 km 5 km 

medelmeridian λ0 12° E 13,5° E 12,51° E - - 

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - - - Figur 13 (i blått) 

Lambert φ1 - - - 57,74° N - 

Lambert φ2 - - - 57,65° N - 

k0 optimerad för 
endast projektion 

1 (officiell) 1 (officiell) 0,9999939 - 0,99999986 

±ppm, endast 
projektion 

47 100 6 0,3 0,15 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

1 (1,0000077) 1 1,0000213 - 1,0000291 

±ppm, 
projektion+höjd 

25,6 (18) 89,8 24,5 51 21,6 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=-7,5 
min=-51 
Tabell 5 - Göteborg-Borås: skalförskjutningar för olika projektioner 

 

Figur 13 - Göteborg-Borås: projektområde och centrumlinje för Oblik Mercator. Bildkälla: redigerad karta från 
(Trafikverket, 2014) 
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Ostlänken 

Ostlänken är en planerad 155 km lång höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Linköping. 

Projektet sträcker sig över tre projektionszoner i SWEREF 99. Ungefärlig spårlinje (röd) och 

centrumlinje för en Oblik Mercatorprojektion (grön) framgår av Figur 14. 

Projektet ligger i höjd mellan 0 och 140 m (approximativa markhöjder, delar av projektet kommer att 

gå i tunnel så det egentliga höjdspannet är sannolikt mindre), och geoidseparationen är 24-29 meter, 

vilket grovt räknat ger ellipsoidhöjder mellan 30 och 170 m. I analysen har konform Lambert 

utelämnats, då liknande exempel ovan redan visat att den är av begränsad användbarhet i praktiken. 

 

Figur 14 - Ostlänken: ungefärlig sträckning och centrumlinje för Oblik Mercator 
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 SWEREF 99 
zon 16 30 
(inom zongränsen) 

SWEREF 99 
zon 18 00 
(Inom zongränsen) 

Transversal 
Mercator, 
anpassad 

Oblik Mercator 

Största avstånd 
från CL/λ0/φ1 

55 km 32 km 59 km 7 km 

medelmeridian λ0 16,5° E 18° E 16,64° E - 

Centrumlinje 
Oblik Mercator 

- - - Figur 14 (grönt) 

k0 optimerad för 
endast projektion 

1 (officiell) 1 (officiell) 0,99998 0,99999933 

±ppm, endast 
projektion 

35 12 20 0,7 

k0 optimerad för 
projektion+höjd 

1 1 0,9999955 1,000015 

±ppm, 
projektion+höjd 

27 5 26,5 11 

Parameterbeteckningar enligt (Snyder, 1987) 
Höjdkorrektion (ppm) 
max=-5,3 
min=-26,0 
Tabell 6 – Ostlänken: skalförskjutningar för några olika projektioner 
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3.3.1. Hypotetiskt projekt 

Sundsvall-Trondheim 

Som en illustration av ett extra besvärligt fall i Sverige, får den befintliga banan Sundsvall-Ånge-

Östersund-Trondheim tjäna. Sträckan är ungefär 500 km i en sydöst-nordvästlig riktning, och slingrar 

sig över fjällen med höjdskillnader på cirka 600 meter mellan högsta och lägsta punkterna. Den 

passerar tre projektionszoner i SWEREF 99 och en fjärde i Norge. 

Om sträckan skulle tilldelas en objektanpassad projektion annan än Snake Grid, är Oblik Mercator 

den bästa kandidaten. Figur 15 visar linjens sträckning i rött och centrallinjen för en anpassad Oblik 

Mercator för hela sträckningen i grönt. 

 

Figur 15 - Sundsvall-Trondheim: centrumlinjer för Oblik Mercator 

Största skalförskjutningarna på grund av projektion är som väntat i de punkter som ligger längst från 

centrallinjen, i detta fall Trondheim, Västra Kälen (nära Krokom) och Ånge. Avståndet till centrallinjen 

är på dessa ställen 32 km, vilket ger en skalförskjutning beroende på projektion på 6,5 ppm. Till 

denna kommer sedan skalförskjutningar beroende på höjdskillnader om ±300 m som går upp till 47 

ppm. I viss mån kan projektionen justeras så att skalförskjutningar beroende på projektion och 

ellipsoidhöjd tar ut varandra; för den gröna centrumlinjen i Figur 15 går förskjutningarna att trimma 

ned till ±28 ppm, troligen går det att förbättra ytterligare genom finjustering av centrumlinjens 

placering.  
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För sträckningen på svenska sidan gränsen går det att trimma in en Oblik Mercator inom 20 ppm. Ett 

exempel på en sådan, visad i gult i Figur 15, med maximal avvikelse ±16 ppm har följande 

parametrar: 

Latitud centrumlinjens startpunkt 62,25 

Longitud centrumlinjens startpunkt 17,35 

Latitud centrumlinjens slutpunkt 63,73 

Longitud centrumlinjens slutpunkt 12,02 

Skalfaktor 1,0000165 
Tabell 7 - Sundsvall-Trondheim: exempel på parametrar för Oblik Mercator på svenska sidan 

Centrallinjen i gult är medvetet placerad så att avståndet är störst i banans högsta punkt i Storlien, på 

gränsen mellan Sverige och Norge. Skalförskjutningar för projektion och ellipsoidhöjd tar därmed i 

viss utsträckning ut varandra. Placeringen skulle sannolikt kunna optimeras ytterligare. 

Om man skulle vilja behandla hela sträckan över fjällen i en enda projektionszon, och hålla sig inom 

de 20 ppm som tjänade som riktmärke för (Iliffe, Arthur, & Preston, 2007), är Snake Grid det enda 

alternativet. Kan man tänka sig att dela upp sträckan i ett antal zoner med objektanpassade 

projektioner skulle det sannolikt gå att uppnå med två zoner, en på svenska och en på norska sidan. 

Det ska jämföras med dagens fyra zoner, som inte utnyttjar övergripande skalfaktor för att justera för 

ellipsoidhöjder. Ibland kan dock lyckosamma effekter uppstå även i de nationella projektionszonerna. 

Förväntad skalfaktor i Storlien i SWEREF 99 14 15 på ellipsoidhöjden 636 m är 42 ppm. 

Skalförskjutningen beroende på avståndet till medelmeridianen är där 142 ppm, och för ellipsoidhöjd 

-100 ppm. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 

4.1. Objektanpassade projektioner, när och hur bör de användas? 

4.1.1. Alltid eller i specialfall? 

Man kan tänka sig åtminstone tre olika strategier när det gäller användning av objektanpassade 

projektioner i en organisation som Trafikverket. 

1. Man avstår helt från användning av objektanpassade projektioner. Strikt tillämpning av de 

officiella projektionszonerna (med viss modifiering av zongränserna som i dagsläget) 

2. Objektanpassade projektioner används i specialfall. Man kan tänka sig att objekt med särskilt 

höga noggrannhetskrav, eller i särskilt dålig belägenhet med avseende på zongränser och 

höjdskillnader skulle kunna få dispens. Dispensen skulle kunna avse såväl projektering och 

byggnation som drift och underhåll. 

3. Man gör en fullständig övergång till objektanpassade projektioner. Specifika projektioner tas 

fram för samtliga objekt och används konsekvent i verksamheten. 

Det finns säkerligen andra tänkbara förhållningssätt, som utgör mellansteg eller kombinationer av 

dessa. 

Strategi 1 har fördelen av samordningsvinster i förhållande till andra avsändare och mottagare av 

geografisk information. Den innebär mindre risk för missförstånd i kommunikationen, och det finns 

en medvetenhet i branschen för hur informationen ska hanteras. Hanteringen av projektions- och 

höjdkorrektioner förblir oförändrad, på gott och ont. Gott på så sätt att riktlinjerna och reglerna är 

förhållandevis tydliga, och ont för att efterlevnaden av dessa riktlinjer och regler ofta brister på 

grund av förbiseenden och okunskap. 

Strategi 2 ger större handlingsfrihet, men är också den som ställer störst krav på den organisation 

som ska hantera den. Undantagen måste dokumenteras särskilt, parametrar och eventuellt 

programvara för projektionen måste lagras på lämpligt sätt, och för datautbyte med andra parter 

måste kompetent personal som kan hantera överräkningar och transformationer finnas tillgänglig. 

Om även drift och underhåll ska utföras i den objektanpassade projektionen måste kunskapen och 

kompetensen finnas på flera håll i organisationen, under lång tid. 

Strategi 3 har fördelen av att vara enhetlig, och på så vis mer överblickbar. Faktum är att ser man till 

Sveriges järnvägsnät, är det möjligt att antalet objektanpassade projektioner som behövs för att 

täcka in det skulle kunna göras färre än dagens officiella projektionszoner. Då de objektanpassade 

projektionerna skulle vara en del av den dagliga verksamheten i samtliga projekt, skulle kunskapen 

om dem spridas i organisationen på ett naturligt sätt. Man drar även största möjliga nytta av 

fördelarna med objektanpassade projektioner. Nackdelen jämfört med strategi 1 är förstås ökad 

administration och risk i kommunikation med andra aktörer. 

Det ska noteras att det i dagsläget är svårt att se något generellt behov av objektanpassade 

projektioner för vägprojekt. Dels är noggrannhetskarven inte sådana att det är motiverat, och dels är 

vägnätet så tätt och mångförgrenat att antalet objektanpassade projektioner snabbt skulle bli 

oöverskådligt. En övergång enligt strategi 3 begränsas därmed rimligen till järnvägsobjekt, om den 

alls kommer på fråga, medan vägprojekt lämpligen hanteras enligt strategi 2. 
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Rekommendationen här måste bli att gå försiktigt fram, men ändå inte blunda för möjligheterna. 

Förslagsvis väljs ett eller ett par pilotprojekt där projektionsproblematiken är uppenbar ut, och 

projekteras och byggs i objektanpassade system. Resultat och erfarenheter kan därefter utvärderas. 

Om erfarenheterna blir goda bör man överväga en fullständig övergång. 

4.1.2. I vilka specialfall? 

Ett angreppssätt med objektanpassad projektion ger de allra största fördelarna för långsträckta 

objekt med en eller flera av följande egenskaper: 

 Objekt med snäva toleranser generellt 

 Objekt med höjdskillnader över 250 m mellan högsta och lägsta punkt 

 Objekt som sträcker sig över två eller flera projektionszoner i SWEREF 99 

 Objekt med stor användning av prefabricerade byggelement 

 Objekt med mycket långsträckta konstruktioner, exempelvis höghastighetsjärnvägar 

Det största problemet att hantera är i de flesta fall skalförskjutningar beroende på höjd över 

ellipsoiden; trots detta hamnar fokus ofta på förskjutningar vid projektionszonernas gränser. 

4.1.3. Vem ska sköta beräkningarna? 

Om vi antar att en eller flera objektspecifika projektioner tas i drift, vem ska hantera överräkningen 

till de officiella projektionszonerna när data ska utbytas med andra intressenter? Ska man anamma 

Network Rails arbetssätt, att all överräkning utförs innan informationen skickas, eller ska man 

publicera sambanden och låta mottagaren utföra nödvändiga överräkningar? 

I förhållande till tredje man, det vill säga privatpersoner, andra myndigheter och organisationer som 

inte har kontraktsförhållanden med Trafikverket förefaller det uppenbart att Trafikverket bör 

tillhandahålla koordinatuppgifter i SWEREF 99:s projektioner.  

I förhållande till entreprenörer och projekterande konsulter som arbetar på uppdrag av Trafikverket 

blir svaret mindre uppenbart, och i viss mån beroende på vilken projektionsmetod som valts. 

Transversal Mercator finns exempelvis implementerad i så gott som samtliga geodetiska 

programvaror, medan det nog hör till undantagen att finna Oblik Mercator i menyerna. I fallet Snake 

Grid kan transformationsprogramvara spridas kostandsfritt till denna typ av användare. 

4.1.4. I vilka skeden? 

Den objektanpassade projektionen bör införas så tidigt som möjligt i projektet för att ge största 

möjliga positiva effekter. I princip kan den etableras så snart utredningskorridorerna är fastslagna. 

Maximal nytta skulle på samma sätt uppnås om även förvaltningen utfördes i den objektanpassade 

projektionen, men detta är förstås inte nödvändigt. Om förvaltning inte ska ske i den 

objektanpassade projektionen, kommer en deformerande transformation av 

anläggningsgeometrierna behöva utföras innan de levereras till förvaltningssystemen. 
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4.2. Vilken projektion ska väljas? 

4.2.1. Snake Grid 

Snake Grid har fördelen av att vara en kommersiell produkt, en färdig paketlösning som fungerar för 

så gott som alla järnvägsprojekt, med support för användarna och där framtagandet av projektionens 

parametrar är en del av produkten. Licensiering och affärsmodell är i stor utsträckning anpassad för 

att passa offentliga upphandlingar. De rent tekniska fördelarna mot andra objektanpassade 

projektioner är mer tveksamma, men ska man se till en helhetslösning och användning i större 

omfattning är detta ett attraktivt alternativ. 

4.2.2. Transversal Mercator 

Projektionen har mycket bred användning världen över och kan hanteras av de flesta geodetiska 

programvaror. Normalt framhålls denna projektion som mest lämpad för objekt med nord-sydlig 

utbredning, men som framgår av beräkningsexemplen i denna rapport kan den vara förvånansvärt 

lämpad även för projekt med huvudsakligen öst-västlig utbredning, beroende på effekter då 

skalförskjutning på grund av projektion och ellipsoidhöjd tar ut varandra. För enstaka testprojekt 

eller enstaka projekt där goda skäl finns, kan denna metod vara ett alternativ. För storskaligt 

genomförande torde den dock vara mindre lämpad. 

4.2.3. Oblik Mercator 

Denna projektionsmetod är nästan lika flexibel som Snake Grid, och skulle kunna användas vid en 

mer storskalig övergång till objektanpassade projektioner. De främsta hindrena torde vara att den är 

mer ovanlig att finna i geodetiska programvaror, samt att objektanpassningen måste utföras av 

någon med specialkunskaper för att bästa resultat ska kunna uppnås. Lantmäteriet omnämner inte 

metoden i sina översikter av kartprojektioner, och själva namnet Oblik Mercator får inte många 

träffar vid en Google-sökning på svenska. Projektionen är, med tanke på sin flexibilitet och 

användbarhet, förvånansvärt litet använd.  

4.2.4. Konform Lambert 

Denna projektion kan konstateras vara mindre lämpad för objektanpassning, inte för att den skulle 

ge sämre resultat när det gäller skalförskjutningar beroende på projektion, utan för att den är mycket 

svårare att justera på så sätt att höjdkorrektioner kan elimineras. Avsaknaden av en generell 

skalfaktor likande den som används för Mercatorprojektionerna är huvudorsaken till detta. 

4.2.5. Övriga metoder 

Det finns naturligtvis en möjlighet att ta fram egna lösningar, anpassade för svenska förhållanden. 

Man kan tänka sig paketlösningar liknade SnakeGrid men med konventionella 

transformationsmetoder, eller enklare lösningar som bygger på samma principer som Snake Grid. 
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4.3. Kvarstående frågeställningar för vidare utredning 

4.3.1. Snake Grids tillämplighet för tunnelprojekt 

Fortsatt utredning behövs av de frågeställningar som ovan identifierats kring Snake Grid i 

tunnelprojekt, med syfte att säkerställa metodens lämplighet i dessa sammanhang. 

4.3.2. Metoder för optimering av alternativa projektionsmetoder 

Som konstaterats ovan, är metoden vid framtagandet av objektanpassade parametrar för de 

alternativa projektionsmetoderna i detta examensarbete baserad på trial and error, och 

justeringarna av parametrarna har upphört när ett resultat som bedömts som tillräckligt bra 

uppnåtts. Här skulle mycket kunna göras i form av en mer automatiserad metod för att optimera 

parametervalet, om intresse finns att av gå vidare med utredning av objektanpassning av 

konventionella projektioner. 
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