
Nytt höjdsystem införs 
Från och med 1 januari 2013 redovisas alla höjder i 
Alvesta kommun i höjdsystemet RH 2000. 
Bakgrund 
Det statliga lantmäteriet har genomfört en uppdatering och avvägning 
av landets höjdfixpunkter vilket har utmynnat i nytt nationellt 
höjdsystem, Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000). RH 2000 utgår från en 
höjdfix i Amsterdam, vilken används som nollpunkt även i andra 
europeiska länder. 
Med införandet av RH 2000 har det för första gången skapats 
möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala nät till ett 
höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet. 
Kartenheten i Alvesta har tillsammans med Lantmäteriet i Gävle genom-
fört en analys av de lokala näten i kommunen. Detta arbete har nu lett 
fram till att man har kunnat fastslå vilka differenser det finns i de olika 
lokala näten och det har blivit möjligt att byta höjdsystem. 
 
Varför byta höjdsystem 
Orsakerna till bytet är flera: 
• Många kommuner, statliga myndigheter och institutioner i Sverige lämnar nu äldre höjdsystem 
för att övergå till RH2000. Detta underlättar vid utbyte av information. 
• Användandet av ny mätteknik (GPS) har kommit att ställa högre krav på den geometriska 
kvaliteten. 
• Lantmäteriets nya höjddatamodell, som är under produktion, kommer att levereras i RH2000. 
Idag finns tekniska möjligheter att utföra ett utbyte av höjdsystem, då kommunens kartor och 
höjduppgifter till merparten är digitalt lagrade. 
• Sammanfattningsvis är det en viktig kvalitetshöjande åtgärd för Alvesta kommun att gå över till 
det nya höjdsystemet. 
 
För alla parter är det viktigt att aldrig lämna ifrån sig plan- eller höjd-koordinater eller 
ritningar utan att tydligt ange vilket referenssystem som gäller. 
 
Avvikelser från tidigare system 
Bytet märks framförallt att hos de som använder gamla pappersritningar och äldre dokument med 
höjduppgifter. I dessa fall bör man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används. 
All data i kommunens GIS-databas har räknats om till det nya höjdsystemet. Skillnaden mot RH70 
varierar mellan olika områden och det värde som ska adderas till det gamla höjdvärdet ligger i 
kommunen mellan 0,103 m och 0,115 m. Hur mycket som ska adderas hittar du i tabellen sist i 
denna text. 
Höjdvärden som idag finns angivna på id-brickor, slutar att gälla 1 januari 2013 och kommer 
succesivt att förstöras. 
 
Konsekvenser av bytet 
De flesta Alvestabor kommer inte att påverkas av det nya höjdsystemet. Bytet kommer främst att 
beröra dem som redan använder producerade digitala databaser och analoga kartor med 
höjduppgifter. I dessa fall bör man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används. 
 
Mer information 
Du kan få mer information om RH 2000 på Lantmäteriets hemsida under avdelningen kartor 
www.lantmateriet.se. 
Annars är du välkommen att kontakta någon av oss: 
• Tommy Mauritzson, Karteneheten telefon 0472-15515 
• Magnus Wigren, Kartenheten telefon 0472-15068 
 
Tabell: Konstanter för att räkna om höjder i Alvesta kommun från RH70 - 
RH2000 
Ort   Tillägg RH70 - RH2000 
Alvesta/Hjortsberga +0,113 m  Lönashult  +0,113 m 
Grimslöv  +0,103 m  Lidnäs  +0,115 m 
Hulevik  +0,103 m  Moheda/Torpsbruk +0,114 m 
Torne/Torsåsby +0,104 m  Vislanda  +0,108 m 
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