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Bakgrund 

Inom området Grundviken planeras det 1500 till 2000 nya bostäder. Frågeställningen från 

Karlstads Kommuns Teknik- och Fastighetsförvaltning är :  

Att undersöka på vilka avstånd från de yttersta fasledningarna som kommer ner till 

magnetfältsnivån 0.2 respektive 0.1 mikrotesla. 

 
Sammanfattning 

Beräkningen med en årsmedelström visar att avståndet från den västra yttersta fasledningen 

till en magnetfältsnivå på 0.2 mikroTesla är 32 meter och från den östra yttersta fasledningen 

är avståndet 47 meter. För 0.1 mikroTesla är avståndet 52 meter resp. 69 meter. Ytterligare 

ett alternativ redovisas i rapporten.  
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Magnetfält 

Magnetfält mäts med storheten magnetisk flödestäthet B i enheten tesla T. Vanliga nivåer 

anges oftast i μT (mikrotesla) som är en miljondels tesla. En annan vanlig enhet som ofta 

används är Gauss där 10 mG = 1 μT. Runt varje strömförande ledare finns det ett magnetfält. 

Ett vanligt exempel är när ström flyter i två närliggande ledare, om strömmen i ledarna är lika 

stora och motriktade avtar magnetfältet mycket snabbt med avståndet. När de två strömmarna 

inte är lika stora eller om avståndet mellan ledarna är större, kan ett kraftigt magnetfält 

uppkomma. Fältet är direkt proportionellt mot strömmen, alltså ju högre ström, desto högre 

blir också magnetfältsnivån. Nätfrekvensen i elanläggningar är 50 Hertz (perioder per 

sekund), därför växlar också magnetfältet med 50 Hz. 

En vanlig orsak till magnetiska växelfält är vagabonderande ström där returströmmen delvis 

tar andra vägar tillbaka t ex via fjärrvärme-, vatten och värmerör men även armeringsjärn och 

andra metaller i fastigheter. Magnetfält från vagabonderande ström avtar mycket långsamt 

och har 1/r som avståndsberoende. Ett annat exempel är lågspänningsställverk där avståndet 

mellan ledarna (kopparskenor) är stort och därför kommer inte fälten totalt sett inte att ta ut 

varandra, för ställverk och kraftledningar är avståndsberoendet 1/r2. Transformatorer i 

apparater t ex klockradio, lysrörsarmatur och nätdelar är en s.k. punktkälla, där avtar 

magnetfältet mycket snabbt och avståndsberoendet är 1/r3 se bild 1. 

 

 
 
Bild 1 Blå graf: En ström på 10 A ger upphov till ett magnetfält på 2 μT på 1 meters avstånd. 

           grön graf: Magnetfält från kraftledningar avtar med 1/r2. 

           röd graf: En transformator har ett mycket starkt avståndsberoende med 1/r3. 
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Gränsvärden och rekommendationer 

Nedan följer utdrag från organisationer och myndigheter som har information om magnetfält 

och kraftledningar. För fördjupning kan ytterligare information inhämtas hos Socialstyrelsen 

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten), Svenska Kraftnät och Stockholm Stad.  

 
Socialstyrelsen 

Sambandet mellan exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa 

andra elinstallationer och ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats under många år. 

Under 2001 gjordes en omfattande genomgång av de epidemiologiska forskningsrap- 

porter som då fanns. Resultaten från genomgången tyder på att man kan se en viss ök- 

ning av leukemirisken hos befolkningsgrupper som exponeras för magnetiska fält på 0.4 

μT eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz magnetfält i bostäder). Däremot ser 

man ingen riskökning under 0.4 μT. Det finns inte någon känd mekanism som skulle 

kunna förklara hur exponering för så svaga och lågfrekventa fält skulle kunna påverka 

risken för sjukdom. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för 

att man ska kunna sätta ett gränsvärde. Det beror bland annat på att det saknas en biologisk 

förklaringsmodell för påverkan på cancerrisken. Ellagstiftningen liksom miljöbalkens regler 

om försiktighet är tillämpliga på den här typen av exponeringar. De innebär att risker för 

människors hälsa ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger 

referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommen-

derade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda 

allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en 

femtiondedel av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. För långsiktiga 

effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa några 

gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa strömmar i kroppen. Referensvärdena 

skiljer därför mellan olika frekvenser. För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 

100 T. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 T. 

Referensvärden för allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är 

att det inom allmänheten finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och 

sjuka. Dessutom ska de som exponeras i yrket känna till exponeringen och kunna vidta 

åtgärder för att minska den om det behövs. 
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I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter 

– Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhets-

myndigheten. Myndigheterna genomför mätningar, utvärderar forskning inom området, ger 

råd och rekommendationer och tar fram föreskrifter. Eftersom hälsoeffekter från magnetfält 

på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, 

både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger följande rekommendationer vid 

samhällsplanering och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader.  

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 

att exponering för magnetfält begränsas.  

• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, 

skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

 
Försiktighetsprincipen 

Arbetarskyddsstyrelsen (Arbetsmiljöverket), Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 

Statens strålskyddsinstitut (Strålsäkerhetsmyndigheten) har enats om ”Myndigheternas 

försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”. Försiktighetsprincipen 

säger att ”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 anses normalt i den aktuella miljön.”. Som normal magnetfältsnivå i arbetslivet nämns     

t ex 0.2 μT, vilket uppmätts som medianvärde för ett stort antal yrkesgrupper på deras 

arbetsplatser. 

 
Miljöförvaltningen Stockholm 

Erforderligt skyddsavstånd till kraftledning varierar beroende på strömårsmedelvärde, typ av 

ledning mm. Miljöförvaltningen genomförde 1999 en översiktlig kartläggning av de 

magnetfält som alstras av kraftledningar i Stockholm. Med utgångspunkt från kartläggningen 

gjordes en bedömning av erforderliga skyddsavstånd. Kraftbolagen har därefter gjort egna 

kartläggningar. I Stockholms miljöprogram 2008-2011 står följande: 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. När det gäller nya elanläggningar och byggnader  bör man vid planeringen 

eftersträva en utformning och placering som begränsar exponeringen.  
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Miljöförvaltningens bedömning är att nya byggnader där människor vistas mer än tillfälligt 

inte bör byggas om 0.2 mikroTesla överskrids. 

 
Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy innebär en högsta magnetfältsnivå på 0.4 mikroTesla 

som årsmedelvärde för boende invid nya kraftledningar. Nivån gäller all nyprojektering av 400 

och 220 kV kraftledningar i det svenska stamnätet och är styrande för utformningen av kraft-

ledningen. När det gäller befintliga kraftledningar ser Svenska Kraftnät över magnetfälts-

nivåerna i samband med att tillstånd (koncessioner) förnyas. Om magnetfältsnivåerna är över 

4 mikrotesla där människor bor eller vistas varaktigt ska Svenska Kraftnät utreda möjliga 

åtgärder. 

 

Senaste forskningen 

Professor Martin Röösli vid universitetet i Basel, Schweiz har studerat sambandet mellan dos 

och respons vad det gäller EMF och Alzheimers. Hans forskargrupp har följt människor som 

bor i närheten av stora kraftledningar och jämfört dödsorsaker hos dessa med den övriga 

schweiziska befolkningen. Man fann en fördubblad risk att dö i Alzheimers för dem som bott 

minst 15 år inom 50 meter från en stor kraftledning, se bild 2 nedan. 

 
 

Bild 2 Professor Rööslis forskning visar ett samband mellan Alzheimers sjukdom och avstånd till kraftledning. 
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Kraftledningarna 
Ett kraftledningsstråk kommer norrifrån och passerar Grundviken till Fortums 

mottagningsstation i Dingelsundet. Kraftledningarna benämns VL6, VL7, VL12 och VL14. 

VL12 och VL14 hänger i en ”julgranstolpe” i den östra delen av kraftledningsstråket och VL6 

och VL7 hänger i dubbla portalstolpar i den västra delen, se bild 3. 

 

 
 
Bild 3 Kraftledningstråk mot norr med kraftledningarna från vänster till höger: VL7, VL6, VL14 och VL12. 

Alla avstånd utgår från mittfasen på VL6. Hela stråket är drygt 35 meter brett mellan de yttre faslinorna på VL6 

och VL12. 

 
Mätmetod 

Magnetfältmätningen utfördes 2009-12-02. Magnetfälten är uppmätta momentant med en 

magnetfältsmeter. Använd utrustning tillhör EnviroMentor AB. Instrumentet ML-1 mäter i  

frekvensområdet 30 - 2000 Hz med serienummer 1348 och är kalibrerad 2008-05-19. 
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Beräkningsmodell 

Eftersom en representativ mätning inte kunde genomföras den 2 december 2009 har en 

beräkningsmodell används.  Beräkningsmodellen beräknar en magnetfältsnivå som funktion 

av strömmen i ledningarna och avståndet mellan beräkningspunkten och ledningarna. Fortum 

har lämnat uppgifter på avståndet mellan fasledningarna och stolparna samt fasinformation. 

Ledningarna i modellen antas helt raka och utan nedhäng, strömmar i marken och topplinor 

försummas, trefas strömmen i systemet är symmetriska och har endast en 50 Hz 

frekvenskomponent. Nivåerna är beräknade vid 1 meter över mark (plan mark) och för att 

simulera nedhäng av faslinorna i beräkningsmodellen är de ansatta 3 m under ordinarie 

placering. För att kontrollera beräkningsmodellen har värdena från modellen jämförts med 

mätvärdena från 2009-12-02 med de aktuella kraftledningsströmmarna från mättillfället 

ansatta i modellen. Överensstämmelsen mellan simuleringen och de uppmätta värdena är god. 

Analysen baseras på det årsmedelvärde av kraftledningsströmmar som Fortum har skattat för 

de fyra kraftledningarna, se tabell 1. Men eftersom 130 kV-nätet är maskat innebärande att 

fördelningen av last mellan de fyra ledningarna även är beroende av saker som händer i andra 

delar av nätet, finns det betydande osäkerheter i skattningen som Fortum har gjort. Eftersom 

Akzo Nobel har meddelat Fortum att de avser att stänga fabriken i Skoghall har lasten till 

dem satts till 0 Ampere. Fortum har kunder som har rätt att ta ut en högre effekt som för 

tillfället inte gör det. Därför har ett maxalternativ med ett högre årsmedelvärde där de nyttjar 

denna extra effekt beräknats. 

Tabell 1 Fortums skattade strömvärden för de fyra kraftledningarna. 

 
Kraftledning Imedel [Ampere] Imax [Ampere]

VL6 75 98

VL7 93 120

VL12 160 209

VL14 249 325
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Resultat 

Resultatet från beräkningen redovisas i bild 4 och 5. Beräknat årsmedelvärdemagnetfält av 0.2 

mikroTesla uppnås vid -50 meter västerut från stråkets mitt (0 m) och vid +64 meter österut. 

Nivån 0.1 T uppnås 20 meter västerut vid -70 meter och österut vid +86 meter. 

 I maxalternativet uppnås 0.2 T vid -57 meter västerut och +72 meter österut, för att komma 

ner till 0.1 T krävs -80 meter västerut och +96 meter österut. 

Avstånden utgår från 1 meter över mark under VL6:s mittfas, se bild 3. 
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Bild 4 Diagrammet visar årsmedelvärdemagnetfält vid 1 meter över mark. 
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Bild 5 Diagrammet visar maxalternativet med ett högre årsmedelvärdemagnetfält vid 1 meter över mark. 

 
 


