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NY NATIONELL HÖJDMODELL (NNH)  

TRIVS BÄST TILLSAMMANS MED             

NYTT NATIONELLT HÖJDSYSTEM (RH 2000) 

  

 
 



Frågor som vi ska belysa här 

• Hur bra är Ny Nationell Höjdmodell? 
 

• Vad är RH 2000 och hur bra är RH 2000? 
 

• Hur är situationen lokalt? 
 

• Varför bör man byta ut lokala höjdsystem mot RH 2000? 
 

• Hur kan Lantmäteriet hjälpa till? 

 

 



• Flygburen laserskanning 

• Medelfel på neråt 5 cm 
på öppna plana och 
väldefinierade ytor 

• Höjdmodellen levereras i  
RH 2000, dvs ”gränslöst” 
över hela landet  

 

 

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 



RH 2000 

 ca 50 000 km 

 ca 50 000 fixpunkter 

 motoriserad avvägning 

 dubbelskaliga kalibrerade 
invarstänger 

 medelfelet efter utjämningen 
ca 1 mm/km 

 H=0 är NAP 

 

baseras på resultatet av Riksavvägningen  

(Den tredje precisionsavvägningen i Sverige) 

1979 – 2003 



RH 2000  
  

•En del av Europas höjdsystem EVRS 

•Stark relation till EVRF 2007 

•RH2000 är ett ”certifierat” system   
enligt INSPIRE-direktivet, för utbyte 
av höjddata inom EU. 

•”Gränslöst” utbyte kan ske med våra 
grannländers nationella höjdsystem 



 en bra höjdmodell behövs 

                              

 Det gemensamma området 
har laser-skannats av 
Lantmäteristyrelsen i 
Finland 

 

 Håller samma kvalitet som 
NNH 

 

 Den svenska delen har 
infogats i NNH 

 
 

 

 

Översvämnings-
kartering av Torne 
älv 



Kan vi lika enkelt utbyta höjddata 
mellan kommuner i Sverige? 

49 kommuner har bytt till RH 2000 

57 kommuner har relationstal klara 

Arbete pågår i 27 kommuner 



Hur stora är skillnaderna mellan RH2000 
och lokala/kommunala höjdsystem? 

• Mellan 10 cm och 1 m i lokala höjdsystem anslutna till de 
äldre nationella systemen RH 00 och RH 70 

• Nivåskillnader finns ofta även inom kommuner som har 
flera lokala nät i ”samma” höjdsystem 

• I lokala system med egen nollpunkt (tex botten i en 
hamnbassäng, en slusströskel etc.) kan skillnaden vara upp 
till 100 m. 

• I många kommuner finns flera olika höjdsystem 

• Landhöjningen påverkar 

 

 



Hur ”skarpa” är systemskillnaderna? 

• Varierar från nät till nät 

• Oftast förekommer deformationer 

• Orsaken är oftast brister i de äldre anslutningspunkterna 

 

 



Situationen lokalt 



Landhöjning 
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Kommunala höjdnät runt Vänern  
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Kommunala höjdnät runt Mälaren 



Medelavvikelser från RH 2000 i mm 

-573 

-225 

-168 

-623 

-567 +3.263 

-515 

-556 

-574 

-615 

-525 

-528 

-519 -525 

-522 

+3.332 

-532 

-550 -8.360 
RH 00 

RH 70 

Lokalt system 

-556 

-566 



Medelavvikelser från RH 2000 i mm 

0 

0 

-168 

-623 

-567 0 

-515 

-556 

-574 

0 

-525 

-528 

-519 -525 

-522 

+3.332 

-532 

0 RH 00 

RH 70 

Lokalt system 

RH 2000 

-556 

-566 



Restfel  2000RH LokalH skift 



Restfel  2000RH LokalH skift 



Restfel  2000RH LokalH skift 



Restfel  2000RH LokalH skift 



Varför fungerar inte RH 00/RH 70 när 
översvämningsrisker ska kartläggas? 

• I alla diskussioner om risker för översvämningar, dämningsgränser, 
flöden, vattenstånd mm, är det nödvändigt att alla aktörer "pratar 
samma språk", d v s arbetar i ett gemensamt homogent 
höjdsystem. RH 00 och RH 70 är inte homogena höjdsystem. 

 
• För att kunna utnyttja höjdmodellen optimalt måste användarna ha 

en stark relation till RH 2000.  
 
• För lokala höjdmodeller med högre noggrannhet ökar kraven på en 

stark  relation till RH 2000. 
 
• Ibland måste även små förändringar i flöden och vattenstånd 

kunna upptäckas och jämföras mellan olika platser, vilket kräver 
bästa skärpa på höjderna. I flacka områden ökar kraven på 
höjdernas noggrannhet. 

 
 

 



Vad krävs för att använda NNH på ett 
optimalt sätt? 

• De flesta kommuner arbetar i dag i mer eller mindre 
deformerade RH 00-system. 

 
• De kommunala höjdnäten bör därför rätas upp genom 

anslutning till, och en utjämning i RH 2000.  
 

• Därefter kan lokalisering och storlek på deformationerna i 
systemet användas för att transformera höjdsatta detaljer med 
största skärpa.  
 

• Viktigt, eftersom det är höjderna på detaljerna som egentligen 
är de intressanta. Stomnätet är ”endast” bärare av systemet. 



Åtgärder för anslutning 
och  byte till RH 2000 

1. Sammanställning och analys av material 

2. Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar 

3. Nyberäkning och analys av de lokala näten 

4. Information och samråd mellan förvaltningarna 

5. Omberäkning av lokala detaljnät och databaser 

6. Byte av höjder inom förvaltningarna 

Lantmäteriets ”åtgärdspaket” för kostnadsfritt stöd till 
kommuner och andra ägare av lokala höjdnät i samband med 
byte av höjdsystem. Allt arbete sker i nära samråd med 
respektive nätägare  



Leverans av resultatet 

• Utvärdering av resultatet och analys av eventuella         
deformationer. Beroende på utfallet tas ett eller flera 
relationstal (höjdskift) fram. 

 
•Leverans av det nya höjdsystemet till kommunen. Databaser, 

beräkningshandlingar, punkt- och linjekarta, felvektorkarta m m 
levereras. Vid behov levereras även en restfelsmodell. 

 
•Relationstalen används av kommunen/nätägaren i samband 

med  höjdsystembytet för optimal transformation/upprätning av 
höjdsatta detaljer till RH 2000 

 

 



Resultatet 
    Resultatet av analysarbetet ger: 

 
• Bästa möjliga höjder i RH 2000 på alla de lokala punkterna 

 
• Bättre kvalité i de lokala höjdsystemen 
 

• Detaljerad kunskap om deformationer i de lokala 
höjdsystemen (lokalisering och storlek) för bästa möjliga 
transformation av övriga höjdsatta punkter och detaljer  
 

• Optimalt utnyttjande av NNH 
 

• Möjlighet att byta ut de lokala höjdsystemen mot ett nationellt 
enhetligt system (RH 2000), vilket möjliggör datautbyte med 
andra aktörer (nödvändigt bl a vid översvämningskartering) 

 

• Lägre osäkerhet vid höjdmätning med GNSS 

 

 
 

 



Avrinningsområde Norrström 

Området omfattar ca 40 kommuner i 5 län 

Har bytt 

Relationstal klara 

Arbete pågår 

Området omfattar ca 40 kommuner i 5 län 



Avrinningsområde  
Göta Älv 

Området berör mer än  

50 kommuner i fyra län 

Har bytt 

Relationstal klara 

Arbete pågår 



Slutsatser 
 
• Förutsättningar finns nu för att byta ut de lokala höjdsystemen 

mot ett nationellt enhetligt system (RH 2000), som såväl lokalt 
som regionalt och nationellt är betydligt starkare än äldre 
nationella system 

 
• Ett byte till RH 2000 optimerar möjligheterna att utnyttja NNH 

för bl a översvämningsanalyser, oberoende av administrativa 
gränser 
 

• Ett byte ökar kraftigt möjligheterna till datautbyte, data kan 
obehindrat utbytas mellan kommuner, andra aktörer och andra 
nationer. Inspire-direktivet ställer i dag krav på myndigheter 
vid utbyte av geografisk information. Geodatasamverkan och 
datadelning (se t ex www.geodata.se) kräver enhetliga 
referenssystem 

 

http://www.geodata.se/


 

 

•  Infoblad 

   Faktauppgifter, 

   erfarenheter och 

   råd 

Mer information 

• Rapporter 

•  Vår hemsida 

www.lantmateriet.se/refsys 

Infoblad.pdf
Infoblad.pdf


Tack för att ni lyssnade 

per-ola.eriksson@lm.se 


