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Sammanfattning
Där det finns elektriska installationer finns också magnetiska fält som uppstår kring
strömförande ledningar. Ju högre ström som går i en ledning, desto högre blir
magnetfältet runt ledningen. Magnetfältet bedöms genom att mäta magnetfältets
flödestäthet (B) och mäts i mikrotesla, (milliondels Tesla) T. Fältets styrka är mycket
avståndsberoende.
Lerums kommun planerar att bygga en ny lägenhetsfastighet i utkanten av Gråbo på
tomt Hjällsnäs 36:1. I samband med detta önskas en utredning av magnetfältbidraget
av fem stycken högspänningslinjer väster om den planerade fastigheten. Linjerna som
finns i närområdet är två stycken 400 kV-linjer, en 130 kV-linje och två stycken 20 kVlinjer.
Utredningen utfördes genom att göra en 2-D modell av högspänningledningarna.
Denna modell gjordes i simuleringsprogrammet ”COMSOL” där bidragande magnetiska
flödestätheten (B-fältet) beräknades från luftledningarna till den planerade
fastigheten. För att enklare redovisa resultatet användes en normaliserad vektor över
alla tre komponenter (x,y och z-komponenterna) i förhållande till distansen från
fastigheten.
I enlighet med Sveriges försiktighetsprincip, ADI 477, skall årsmedelvärdet för en
fastighet ligga runt 0,2 micro tesla (µT) för att undvika vidare utredning om
magnetfältsreducering.
Den placering av byggnation som angavs i förfrågan motiverar inte vidare studier för
magnetfältreducering, då magnetfältet beräknades ligga under 0,2 µT vid 130 meter
från närmsta befintliga 400 kV-linjes mittfas. Resultatet antas inte förändras trots
vissa antaganden.
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1

Rekommenderade nivåer

Detta avsnitt visar del av de rekommendationer och vägledningar som finns för
elektromagnetiska fält.

1.1

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

För helt nya växelströmsledningar har Svenska kraftnät som policy att
magnetfältsnivån inte ska överstiga 0,4 μT där människor bor eller vistas varaktigt.
”Vid förnyelse av tillstånd (koncessioner) för befintliga ledningar ska vi överväga
åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där
människor varaktig exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala.
En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.”

1.2

ADI 477

Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält –
en vägledning för beslutsfattare.
Framtagen av Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Statens strålskyddsinstitut som vägledning.
” --För de lågfrekventa fälten saknar vi kunskap om vilka egenskaper hos fälten som
eventuellt innebär risker och hur doser skall värderas.
--… men vi har ändå gjort bedömningen att det kan finnas skäl för en viss försiktighet
när det gäller exponering för lågfrekventa magnetfält.
--Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader
och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt
från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön.
---”
För bostäder samt arbetsplatser anges ett årsmedelvärde på 0,2 mikrotesla (μT) vilket
kommer bli rapportens rekommendation.

1.3

SSMFS 2008:18

SSMFS 2008:18 ”Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält” anger referensvärden för
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. I tabell 2 i SSMFS 2008:18 anges
5000 µT / frekvensen (f) där f är mellan 25-800 Hz. Sveriges nät använder 50 Hz
vilket resulterar i ett referensvärde på:
5000 / 50 = 100 µT.
Referensvärdena garanterar inte att medicinteknisk utrustning såsom proteser av
metall, pacemaker eller andra implantat inte påverkas eller drabbas av
funktionsstörningar. Sådana frågor behandlas i bestämmelser om elektromagnetisk
kompatibilitet och medicintekniska produkter.
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1.4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska
fält - AFS 2016:3

Denna rapport inkluderar enbart magnetfält i arbetsmiljö där långsiktiga effekter skall
beaktas. Då AFS 2016:3 behandlar insatsvärden så exkluderas dessa föreskrifter
denna rapport i enlighet 5§1 i AFS 2016:3.

2

Simulering och förutsättningar

Simuleringen gjordes i COMSOL multiphysics där Maxwells ekvationer, ström genom
ledningarna, position av ledningarna samt fasvinkel beräknar den normaliserade
magnetiska flödestätheten (B). Över distans har magnetfältet beräknats vid två
meters höjd över marken.
Positionen av ledarna uppskattats utifrån geografisk data och befintlig dokumentation.
Topplinorna har exkluderats från simuleringen då dess area är för liten för att inducera
ett magnetfält som kan ge en märkbar skillnad i resultatet.
Då ingen relation mellan ledningarnas fasvinkel kunde finnas beräknades det fall vilket
gav störst bidrag.
Ledningarnas placeringar, utformning, konduktivitet samt area återfanns i befintlig
dokumentation.
Luftens konduktivitet samt omgivningstemperaturen har försumbar inverkan på
magnetfältet och har därför satts till ideala värden.
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2.1

Geografiska förutsättningar

Nedan presenteras de förutsättningar som möjliggjorde modellen och simuleringen.
Figur 1 visar i det lila området en inritad 130-metersgräns från mitten på den östra 400
kV-luftledningen. I figur 1 kan även den planerade byggnationen ses som en röd
rektangel. Ledarnas positioner har uppskattats utifrån geografisk data och befintlig
dokumentation.

Figur 1 Översikt över högspänningsledningarna och den planerade fastighet. Den lila markeringen
representerar områden som är mindre än 130 meter från närmaste 400 kV ledning.

2.2

Planerade strömmar genom ledningarna

Uppgifter har mottagits från Svenska Kraftnät, strömmen i de båda 400 kV-linjerna är
ca 750 A.
Från Vattenfall har fullgod information mottagits och medelströmmen för 130 kV-linjen
är 407 A.
Även Lerum Energi har levererat data och deras två 20 kV linjer har en maxlast på ca
320 A.

2.3

Design på luftledningsstolparna

2.3.1

20 kV luftledningsstolparna

Nedan är de förutsättningar som användes vid modellering av 20 kV luftledningarna.
Konduktivitet (σ)
I databladet i bilaga 1 finns resistivitet (ρ) på 20 kV ledningen. Utifrån resistiviteten
samt ledningsarean beräknas konduktiviteten.
20 kV – 234 FeAl (bilaga 1):
σ = ρ-1 = ((R*A) /1000)-1 = ((0,144*234*10-6) /1000) -1 = 2,968*107 S/m
Utformning
Enligt uppgifter från Lerum energi så är fasavståndet 1 meter och den genomsnittliga
ledningshöjd ca 6.5 meter.
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2.3.2

130 kV luftledningsstolparna

Nedan är de förutsättningar som användes vid modellering av 130 kV luftledningarna.
Konduktivitet (σ)
I databladet i bilaga 1 finns resistivitet (ρ) på 130 kV ledningen. Utifrån resistiviteten
samt ledningsarean beräknas konduktiviteten.
130 kV – 593 FeAl (bilaga 1):
σ = ρ-1 = ((R*A)/1000)-1 = ((0,0515*593*10-6) /1000) -1 = 3,274*107 S/m
Utformning
Enligt uppgifter från Vattenfall så är fasavståndet 5 meter och den genomsnittliga
ledningshöjd ca 10.9 meter.

2.3.3

400 kV luftledningsstolparna

Nedanstående uppgifter har antagits utifrån tidigare erfarenheter.
Konduktivitet (σ)
Båda linjerna antags ha samma konduktivitet. i databladet i bilaga 1 finns resistivitet
(ρ) på luftledningarna. Utifrån resistiviteten samt ledningsarean beräknas
konduktiviteten.
593 FeAl (bilaga 1)
σ = ρ-1 = ((R*A)/1000)-1 = ((0,0515*593*10-6)/1000)-1 = 3,274*107 S/m
Utformning
Avstånd mellan ledare och höjden över mark har antagits utifrån tidigare erfarenheter
och med hjälp av geografisk data. Efter platsbesök kunde det konstateras att de två
400 kV-linjerna inte är av samma modell. Distansen mellan faserna är satt till 13.1
meter för den västra linjen och 11.1 meter för den östra linjen vilket kan ses i Figur 2
på nästa sida. Genomsnittliga ledningshöjd för de båda linjerna är satt till 20 meter.
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Figur 2 Antagna fasavstånd

3

Stolparnas geografiska placering

Med hjälp av geodata har avståndsförhållandet mellan stolparna uppskattats.

Datum: 2017-01-13

6113191-1 Magnetfältssimulering Lerums kommun Rev B.docx

Sida 9 (11)

RAPPORT
4

Simuleringsresultat

Figurerna 3 och 4 nedan visar magnetiska flödestätheten i förhållande till distansen
från den närmaste 400 kV-linjens mittfas. Värdet på magnetfältet är beräknat två
meter ovanför marken.

Figur 3 Magnetisk flödestäthet runt ledningarna när strömmen genom 400 kV-linjerna är 750 A,
407 A genom 130 kV-linjen och 320 A genom 20 kV-linjen.

Figur 4 Magnetiska flödestäthet två meter ovanför marken med distans från fastigheten.

I figur 4 ses att bidraget från ledningarna är 0.2 µT (röd) strax under 130 meter från
den östra linjens mittfas och 0.4 µT (gul) ca 100 meter från linjens mittfas.
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Slutsats
Då denna rapport enbart beaktar den planerade byggnationens område så kommer
ingen kommentar göras över det befintliga området mellan den planerade
byggnationen och luftledningarna.
Simuleringen visar att det sammanlagda magnetfältsbidraget som avges från i
rapporten nämnda luftledningarna, är under ett årsmedelvärde på 0,2 µT på ett
avstånd av 130 meter från den östra 400 kV-linjens mittfas.
Sveriges försiktighetsprincip, ADI 477, rekommenderar ett årsmedelvärde på under
0,2 µT för bostäder och resultatet från simuleringarna visar på nivåer under detta
värde. Ytterligare åtgärder anses därför inte nödvändiga.
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