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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.  

Staffanstorps kommun tar fram en detaljplan för en skola med tillhörande idrottshall i 

norra Staffanstorp. I samband med detta önskas en utredning av magnetfältbidraget 

av tre stycken högspänningslinjer nordväst om den planerade skolan och dess 

planområde. En av dessa högspänningslinjer planerar man att flytta längre norrut och 

skall också inkluderas i utredningen.  

Utredningen utfördes genom att göra en 2-D modell av befintliga 130 samt 400 kV 

linjerna samt den planerade omplaceringen av 400 kV linjen. Denna modell gjordes i 

simuleringsprogrammet ”COMSOL” där bidragande magnetiska flödestätheten (B-

fältet) beräknades från luftledningarna till det planerade skolområdet. För att enklare 

redovisa resultatet användes en normaliserad vektor över alla tre komponenter (x,y 

och z-komponenterna) i förhållande till distansen från mittfasen på befintlig 400 kV 

ledning. 

I enlighet med Sveriges försiktighetsprincip, ADI 477, skall årsmedelvärdet för en 

skola ligga runt 0,2 micro tesla (µT) för att ej motivera vidare utredning om 

magnetfältsreducering. 

Av de fyra fall som angavs i förfrågan skulle inget fall motivera för vidare studier om 

magnetfältreducering då magnetfältsbidraget beräknades ligga under 0,2 µT där 

årsmedelvärdet erfordras.  

Det fall som bidrar med högst magnetfält (befintlig ledningsplacering med last på 2260 

A) är under 0,2 µT vid ca 90 m från befintlig 400 kV lednings mittfas. 

En del av den planerade parkeringsplatsen har magnetfältsbidrag på ca 3,4 µT vilket 

inte motiverar till vidare studier om magnetfältsreducering då detta är under 100 µT 

vilket är gränsvärdet för allmänna ytor, enligt SSMFS 2008:18. 

Den planerade omplaceringen av 400 kV linjen skulle minska magnetfältsbidraget för 

planområdet. 
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1 Rekommenderade nivåer 
Detta avsnitt visar del av de rekommendationer och vägledningar som finns för 

elektromagnetiska fält. 

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 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 i 

denna rapport i enlighet med 5§1 i AFS 2016:3. 
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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 en meters 

höjd över marken. 

Positionen av ledarna angavs i befinlig dokumentation men utformningen av den nya 

400 kVs linjen kunde inte hittas, den antogs vara av samma design som befintlig 400 

kVs linjen. 

Topplinorna har exkluderats från simuleringen då dess area är för liten för att inducera 

magnetfält vilket skulle göra märkbar skillnad i resultatet.  

Då ingen relation mellan 130 kV och 400 kV ledningarnas fasvinkel kunde finnas 

beräknades det fall vilket gav störst bidrag.  

Ledningarnas placeringar, utformning, konduktivitet samt area återfanns i befintlig 

dokumentation. 

Luftens konduktivitet samt omgivnings temperaturen har försumbar inverkan på 

magnetfältet och har därför satts till ideala värden. 

2.1 Förutsättningar 

Nedan kommer de förutsättningar som möjliggjorde modellen och simuleringen. 

Figur 1, sida 7, visar ungefärlig distans från den befintliga 400 kV ledningens mittfas 

till planområdet, planområdet är markerat grönt i figur 1. 

Figur 2, sida 8, visar ungefärlig placering av 400 kV ledningen efter flytten, den 

planeras flytta minst 80 meter. 

Då den befintliga 400 kV, 130 kV samt flyttade 400 kV linjerna är nära parallella så 

anses detta bidrag vara försumbart och kommer betraktas som parallella i 

simuleringen. 
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Figur 1 Avstånd mellan befintliga luftledningar (röd) och planområdet (grön) i meter.  
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Figur 2 Ungefärlig placering efter omplacering av 400 kV luftledning 

 

2.2 Planerade strömmar genom ledningarna 

De fyra fall som skulle inkluderas i simuleringen var följande: 

1130 samt 2260 A genom 400 kVs ledningarna, båda vid befintlig placering samt 

planerade placering där 80 meter nordväst om befintlig 400 kV linje användes i 

simuleringen. 

300 A genom de båda 130 kV ledningarna.  

Då ingen relation mellan 130 kV samt 400 kV strömmarna kunde fastställas gjordes en 

beräkning för att se vad magnetfältsbidraget skulle bli vid värsta möjliga situation.  

Fasförskjutningen mellan 130 kV samt 400 kV strömmarna gav inget bidrag vilket var 

mer än fasplaceringen. 

I figur 3, sida 9, visas en representation av fasförskjutningsberäkningen men då bidrag 

uteblev kan detta inte ses i figuren. 
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Figur 3 Representation av fasförskjutningsberäkningen. 

2.3 Design på luftledningsstolparna 

För att få fram ett noggrannt resultat är det viktigt att ha utseendet på 

luftledningsstolparna rätt. 

2.3.1 130 kV luftledningsstolparna 

Nedan är de förutsättningar som användes vid modellen av 130 kV luftledningarna.  

Konduktivitet (σ) 

Ur datablad (bilaga 1 & 2) finns resistivitet (ρ) på båda luftledningarna. Utifrån 

resistiviteten samt ledningsarean beräknas konduktiviteten. 

Västra 130 kV – 454 FeAL (bilaga 1):  

  σ =  ρ-1 = (R*A)-1 = (0,0721*454*10-6)-1 = 3,055*107 S/m 

Östra 130 kV – 593 FeAL59 (bilaga 2):  

  σ =  ρ-1 = (R*A)-1 = (0,0567*596*10-6)-1 = 3,885*107 S/m 

Utformning 

Figur 4, sida 10, anger distanserna mellan faserna samt fasernas placering. 

Genomsnittliga ledningshöjd är satt till 9,2 meter. 
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Figur 4 Fasplacering samt distanser mellan faserna. 

2.3.2 400 kV luftledningsstolparna 

Då ingen information kunde finnas angående den planerade 400 kV luftledningsstolpen 

används datan från den befintliga 400 kV luftledningstolpen i båda simuleringarna. 

Konduktivitet (σ) 

Ur databladet (bilaga 1) finns resistivitet (ρ) på luftledningarna. Utifrån resistiviteten 

samt ledningsarean beräknas konduktiviteten. 

593 FeAL (bilaga 1) 

 σ =  ρ-1 = (R*A)-1 = (0,0515*596*10-6)-1 = 3,885*107 S/m 

Utformning 

Figur 5, sida 11, anger distanserna mellan faserna samt fasernas placering. Fasernas 

placering har beräknats fram efter störst magnetfältsbidrag. Genomsnittliga 

ledningshöjd är satt till 20 meter. 
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Figur 5 Fasplacering samt distanser mellan faserna sett norrut 

Alla faser har två parallella ledare och distansen mellan dessa sattes till 300mm.  

3 Simuleringsresultat 
Simuleringen gjordes i fyra olika situationer: 

1.Befintlig position på 400 kV ledningen där strömmen genom 130 kV ledningen var 

300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 1130 A. 

2.Befintlig position på 400 kV ledningen där strömmen genom 130 kV ledningen var 

300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 2260 A. 

3. 400 kV ledningen flyttas 80 meter nordväst om befintlig där strömmen genom 130 

kV ledningen var 300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 1130 A. 

4. 400 kV ledningen flyttas 80 meter nordväst om befintlig där strömmen genom 130 

kV ledningen var 300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 2260 A. 

Graferna nedan kommer visa magnetiska flödestätheten i förhållande till distansen 

från befintlig 400 kV mittfas. Värdet på magnetfältet är beräknat en meter ovanför 

marken.  

För figurerna 7, 10, 13 och 15 representerar X-axeln distansen från 400 kV ledningens 

mittfas, Y-axeln är höjd och färgdjupet är magnetisk flödestäthet. 
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Figur 6 Befintliga luftledningar och distansen från 400 kV mittfasen 

 

3.1 Fall 1. Befintlig position och 300 A samt 1130 A 

Befintlig position på luftledningarna enligt, figur 6 ovan. 

Strömmarna genom 130 kV ledningen är 300 A och 1130 A genom 400 kV ledningen. 

 

Figur 7 Magnetisk flödestäthet runt ledningarna när strömmen genom 400 kV är 1130 A och 300 
A på 130 kV ledningen. 
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Figur 8 Magnetiska flödestäthet 1 meter ovanför marken med distans från befintlig 400 kV 
lednings mittfas 

 

Figur 9 Illustration av distanser där magnetfältsbidragen överstiger 0.2 µT (grön) och 0.4 µT (blå) 

I figur 8 och 9 ses att bidraget från ledningarna är 0.2 µT (grön) ca 80 m och 0.4 µT 

(blå) är ca 70 m från befintlig 400 kVs mittfas placering. 

3.2 Fall 2. Befintlig position och 300 A samt 2260 A 

Befintlig position på luftledningarna, enligt figur 5 sida 11. 

Strömmarna genom 130 kV ledningen är 300 A och 2260 A genom 400 kV ledningen. 
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Figur 10 Magnetisk flödestäthet runt ledningarna när strömmen genom 400 kV är 2260 A och 300 
A på 130 kV ledningen. 

 

Figur 11 Magnetiska flödestäthet 1 meter ovanför marken med distans från befintlig 400 kV 
lednings mittfas 
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Figur 12 Illustration av distanser där magnetfältsbidragen överstiger 0.2 µT (grön) och 0.4 µT 
(blå) 

I figur 11 och 12 ses att bidraget från ledningarna är 0.2 µT (grön) ca 90 m och 0.4 µT 

(blå) är ca 80 m från befintlig 400 kVs mittfas placering. 

3.3 Fall 3. Ny position och 300 A samt 1130 A 

Ny position av 400 kV luftledningen är 80 meter nordväst från befintliga och 130 kV 

har samma position som idag. 

Strömmarna genom 130 kV ledningen är 300 A och 1130 A genom 400 kV ledningen. 
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Figur 13 Magnetisk flödestäthet runt ledningarna när strömmen genom 400 kV är 1130 A och 300 
A på 130 kV ledningen. 

 

Figur 14 Magnetiska flödestäthet 1 meter ovanför marken med distans från befintlig 400 kV 
lednings mittfas 

I figur 14 ses att magnetfältsbidraget från ledningarna är 0.2 µT (grön) ca 10 m och 

0.4 µT (blå) ca 0 m från ursprungliga placeringen av 400 kV ledningens mittfas. 

3.4 Fall 4. Ny position och 300 A samt 2260 A 

Ny position av 400 kV luftledningen är 80 meter nordväst från befintliga och 130 kV 

har samma position som idag. 

 Strömmarna genom 130 kV ledningen är 300 A och 2260 A genom 400 kV ledningen. 
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Figur 15 Magnetisk flödestäthet runt ledningarna när strömmen genom 400 kV är 2260 A och 300 
A på 130 kV ledningen. 

 

Figur 16 Magnetiska flödestäthet 1 meter ovanför marken med distans från befintlig 400 kV 
lednings mittfas 

I figur 16 ses att magnetfältsbidraget från ledningarna är 0.2 µT (grön) ca 15 m och 

0.4 µT (blå) ca 5 m från ursprungliga placeringen av 400 kV ledningens mittfas. 
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4 Slutsats 
Då denna rapport enbart beaktar den planerade skolans område så kommer ingen 

kommentar göras över det övriga området mellan planområdet och luftledningarna. 

Simuleringen visar att det magnetfältsbidrag som utgörs av luftledningarna är under 

det årsmedelvärde på 0,2 µT i planområdet där årsmedelvärde erfordras, detta gäller 

samtliga fyra fall. 

Sveriges försiktighetsprincip, ADI 477, rekommenderar ett årsmedelvärde på 0,2 µT 

för skolor och resultatet från simuleringarna visar på magnetfältsbidrag under detta. 

Därför anses ytterligare åtgärder inte nödvändiga. 

I planområdet finns en yta som överskrider den rekommenderade nivån, denna yta är 

planerad som parkering och följer därför SSMFS 2008:18. Det fall där högst 

magnetfältbidrag, inom planområdet, ges är fall 2 och som resulterar i 3,4 µT vid 50 

meter från befintlig 400 kV lednings mittfas.  

 

Figur 17 Magnetfältsbidrag vid 50 m från befintlig 400 kV lednings mittfas vid fall 2. 

Enligt föreskrifterna i SSMFS 2008:18 så skall magnetfältsbidraget understiga 100 µT 

för allmänna ytor vid 50 Hz och 3,4 µT är betydligt lägre än 100 µT. Därför anses 

ytterligare åtgärder som ej nödvändiga. 

 


