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Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kV
ledning mellan Moskog Vindkraftpark och
Järpströmmen
SAMMANFATTNING

Jämtkraft planerar att bygga en ny 130 kV ledning mellan Vindkraftparken i Moskog och
Järpströmmen. Ledningen kommer efter vissa sträckor att gå parallellt med Svenska
Kraftnäts 220 kV ledning KL8S3 och SvKs 400 kV ledning CL23.
Här presenteras resultatet av beräkningar på magnetfältet dels för hur det ser ut längs de
befintliga ledningarna och dels med den nya 130 kV ledningen. Resultatet redovisas som
hur långt från befintlig ledning som gränsen för 0,4 μT hamnar. Samtliga beräkningar har
gjorts med fasordningen lika i både befintlig och ny ledning. Genom att förändra
fasordningen i den nya ledningen kan magnetfältet minskas.
Längs 220 kV ledningen är idag gränsen för 0,4 μT ca 40 m ut från ledningens centrum. Då
130 kV ledningen byggs till höger om den befintliga 220 kV ledningen kommer gränsen att
flyttas utåt till ca 50 m på den vänstra sidan om ledningarna och ca 80 på den högra sidan.
För 400 kV ledningen är det i dag ca 60 m vilket ökar till 65-90 m efter byggnation av 130
kV ledningen.
Vid fastigheten Mörsil-Bye 1:24 finns ett fritidshus som ligger 40 m från befintlig 220 kV
lednings mittfas. Idag finns där ett magnetfält på 0,4 μT. När en 130 kV ledning byggs
bortanför den befintliga ledningen kommer magnetfältet att öka till 0,6-0,68 μT beroende på
strömstyrkan i 130 kV ledningen. Dessa värden kommer att inträffa under mindre än 10 %
av tiden på årsbasis.
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INLEDNING

1.1

Syfte

Rapporten skall vara ett underlag till Samrådsmöten och bilaga till MKB (Miljö Konsekvens
Beskrivning) vad gäller magnetfält kring den planerade nya 130 kV ledning från Moskog
Vindpark till Järpströmmen.
1.2

Bakgrund

Jämtkraft Elnät AB skall bygga en 130 kV ledning mellan Vindkraftparken i Moskog och
Järpströmmen. Ledningen kommer att gå parallellt med Svenska Kraftnäts 220 kV ledning
KL8S3 på vissa sträckor och parallellt med Svenska Kraftnäts 400 kV ledning CL23 på en
sträcka. Magnetfältsbilden från 130, 220 och 400 kV ledningarna beräknas liksom bilden
från de ställen där 220 och 130 kV respektive 400 och 130 kV går parallellt. Den
ungefärliga ledningsstäckningen för 130 kV framgår av Figur 1 där man ser på vilka
sträckor ledningarna kommer att gå parallellt.
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Figur 1: Planerad ledningssträckning
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2

2.1

BESKRIVNING AV ELEKTRISKA- OCH MAGNETISKA FÄLT

Vad är ett fält?

Ett fält beskriver den inverkan ett objekt har på sin omgivning. Till exempel kan ett
temperaturfält finnas runt ett hett föremål. Elektromagnetiska-fält (EMF) finns naturligt i
naturen. Jorden i sig själv är en naturlig magnet med de magnetiska polerna i närheten av
de geografiska polerna.
2.2

Vad är ett elektriskt fält?

Ett elektriskt fält uppkommer kring ett föremål som kopplas till spänning t.ex. lampsladden
till en lampa som inte är tänd men ansluten till vägguttaget.

Figur 2: Elektriskt fält, sladden är inkopplad men lampan avslagen

Precis som omgivningen, eller väggarna, på en varmvattenledning påverkas av
temperaturen i röret, påverkas omgivningen kring en elektrisk ledare av dess spänning.
Styrkan av det elektriska fältet beror av två faktorer, den spänningsnivå som ansätts
ledaren och avståndet till ledaren.
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2.3

Vad är ett magnetiskt fält?

Magnetfält uppkommer där det finns en elektrisk ström, alltså när elektriciteten flödar
genom en ledning.

Figur 3: Elektriskt och magnetiskt fält- Kabeln är inkopplad och lampan påslagen

Styrkan på magnetfältet beror på storleken på strömmen och avståndet från ledaren.
Magnetfält benämns oftast i storheten Tesla (T) Detta är en relativt stor enhet varför man
oftast använder sig av uttrycket µT (microtesla, en miljondels tesla). Jordens magnetfält
varierar mellan 30 µT vid ekvatorn till 60 µT vid polerna.
För att göra en jämförelse kan man titta på några vanliga hushållsapparater som finns i
våra hem vilka alstrar samma typ av magnetfält som växelströmsledningar gör.

Källa

0,1 m

0,5 m

1,0 m

1,5-4 μT

0,2-1 μT

0,1-0,2 μT

1-3 μT

0,1-0,6 μT

0,05-0,2 μT

Hårtork

0,5-12 μT

0,1-0,3 μT

0,05-0,1 μT

Dammsugare

15-35 μT

0,4-1,5 μT

0,1-0,5 μT

TV
Spis

Källa: Magnetfält och eventuella hälsorisker, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Statens Stålningsinstitut.
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3

LEDNINGSDATA

Samtliga antaganden om strömmar, spänningar och avstånd härrör från uppgifter erhållna
från Jämtkraft Elnät AB.
3.1

Befintliga ledningar

220 kV ledningen KL8 S3
Svenska Kraftnäts ledning KL8 S3 mellan Mörsil och Järpströmmen har en driftspänning på
236 kV, max ström i ledningen är 236 A, med horisontellt placerade faser. 80% av tiden går
strömmen från Mörsil till Järpströmmen.

Figur 4: Exempel på 220 kV ledning

Mellan ledarna är det ca 7,5 m och avståndet mellan ledning och mark är som lägst ca
7,5 m.
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400 kV ledningen CL23
Svenska Kraftnäts ledning CL23 mellan Järpströmmen och Midskog har en driftspänning på
412 kV, max ström är 357 A, med horisontell placering av faserna. I denna ledning varierar
strömriktningen så att den under ca 40% av tiden går mot Järpströmmen och övrig tid mot
Midskog.

Figur 5. Exempel på 400 kV ledning

Mellan ledarna är det 11 m och höjden till dem är ca 17,5 m som lägst.
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3.2

Planerad 130 kV ledning

Den nya ledningen kommer efter vissa sträckor att byggas parallellt med de befintliga
ledningarna och knyta samman vindkraftparken i Moskog med stationen i Järpströmmen.
Ledningen kommer att ha driftspänningen 142 kV och föra en ström på antingen 530 A eller
730 A, med horisontellt placerade faser.

Figur 6: Exempel på 130 kV ledning

Mellan ledarna kommer det att vara ca 4 m och den lägsta höjden till dem blir ca 7,5 m.
Den nya ledningen kommer att byggas så att det blir ca 20 m mellan den mittersta ledaren i
220 kVs ledningen och den mittersta ledaren i 130 kVs ledningen där 130 kV ledningen
plaseras till höger om 220 kV sett mot Järpströmmen. Motsvarande avstånd mellan 400 kV
och 130 kV kommer att vara ca 24 m där 130 kV ledningen placeras till vänster om 400 kV.
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4

MAGNETFÄLT FRÅN RESPEKTIVE LEDNING

För att få en uppfattning över hur magnetfälten kommer att förändras görs först en
beräkning på varje enskild ledning för sig. För en ensam ledning kommer magnetfältet att
ha en symmetrisk spridning.
4.1

220 kV ledningen

För en 220 kV ledning med horisontellt placerade linor på en höjd av 7,5 m med ett
inbördes avstånd på 7,5 m och en ström på 236 A fås ett magnetfält som har utbredning
enligt Figur 7. För att underlätta beräkningarna har höjden till ledarna satts till 7,5 m längs
hela sträckan.

Figur 7: Magnetfältets utbredning runt 220 kV ledningen

Mittfasen är satt till nollpunkt i x-led och markytan därunder i y-led. I diagrammet
presenteras de olika faserna.
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Figur 8: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan från 220 kV ledningen

Om man går längs en tänkt linje vinkelrätt mot ledningen så varierar magnetfältet vid 1,5 m
höjd över marken, ungefär i brösthöjd på en vuxen människa, enligt Figur 8. Fältet är
starkast närmast ledningen (X=0) och avtar sedan snabbt ju längre ut från ledningen man
kommer.

Figur 9: Gräns för 0,4 T från 220 kV ledningen

För att se var gränsen för 0,4 T är görs en närbild på den vänstra sidan av ledningen. Från
en 220 kV ledning med strömmen 236 A kommer magnetfältet att ha en styrka på 0,4 T
knappt 40 m ut från centrum av ledningen.
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4.2

400 kV ledningen

För en 400 kV ledning med horisontellt placerade linor på en höjd av 17,5 m med ett
inbördes avstånd på 11 m och en ström på 357 A fås ett magnetfält som har utbredning
enligt Figur 10

Figur 10: Magnetfält runt 400 kV ledningen

Figur 11: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan från 400 kV ledningen
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Figur 12: Gräns för 0,4 T från 400 kV ledningen

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 57 m ut från centrum
av 400 kV ledningen.
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4.3

130 kV ledning med 530 A

För en 130 kV ledning med horisontellt placerade linor på en höjd av 7,5 m med ett
inbördes avstånd på 4 m och en ström på 530 A fås ett magnetfält som har utbredning
enligt Figur 13.

Figur 13: Magnetfältets utbredning runt 130 kV ledningen

Figur 14: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan från 130 kV ledningen
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Figur 15: Gräns för 0,4 T från 130 kV ledningen

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 59 m ut från centrum
av 130 kV ledningen.
4.4

130 kV ledning med 730 A

För en 130 kV ledning med horisontellt placerade linor på en höjd av 7,5 m med ett
inbördes avstånd på 4 m och en ström på 430 A fås ett magnetfält som har utbredning
enligt Figur 16.

Figur 16: Magnetfältets utbredning runt 130 kV ledningen
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Figur 17: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan från 130 kV ledningen

Figur 18: Gräns för 0,4 T från 130 kV ledningen

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 69 m ut från centrum
av 130 kV ledningen.
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5

MAGNETFÄLTET DÄR 130 KV GÅR PARALLELLT MED 220 KV
LEDNINGEN

Den planerade 130 kV ledningen mellan Vindkraftparken i Moskog och stationen i
Järpströmmen kommer på vissa sträckor att gå parallellt med Svenska Kraftnäts 220 kV
ledning.
130 kV ledningens mittersta ledare kommer att placeras ca 20 m från den mittersta ledaren
i 220 kV ledningen. 130 kV ledningen kommer att gå till höger om 220 kV ledningen, se
Figur 19.

Figur 19: Ledningskonfiguration där 130 kV ledningen går
parallellt med 220 kV, sett mot Järpströmmen

För beräkningarna har markytan antagits ligga på samma höjd som stolpfoten för 220 kV
ledningen. Ledarnas höjd över markytan är satt till 7,5 m, längs hela sträckan, för både
220 kV och 130 kV ledningarna.
Beräkningarna görs på två olika strömvärden för 130 kV ledningen, 530 A respektive 730 A.
Strömmen i 220 kV ledningen går 80 % av tiden mot Järpströmmen med en ström av
236 A:
Den positiva strömriktningen för ledningarna är mot Järpströmmen.
Ordningen på faserna, sett från vänster i Figur 19, är satt till RST för båda ledningarna.
Nollpunkten sätts vid mittfasen på 220 kV ledningen.
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5.1

220 kV parallellt med 130 kV ledningen med 530 A

Strömmen i 130 kV ledningen är 530 A.

Figur 20: Magnetfältets utbredning runt ledningarna

Figur 21: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan
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Figur 22: Gräns för 0,4 T på vänstra sidan

Figur 23: Gräns för 0,4 T på högra sidan

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 50 m ut från centrum
av 220 kV ledningen och ca 72 m ut på den högra.
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5.2

220 kv parallellt med 130 kV med 730 A

Strömmen i 130 kV ledningen är 730 A

Figur 24: Magnetfältets utbredning runt ledningarna

Figur 25: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan
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Figur 26: Gräns för 0,4 T på vänstra sidan

Figur 27: Gräns för 0,4 T på höger sida

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 54 m ut från centrum
av 220 kV ledningen och ca 77 m på den högra sidan.
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6

MAGNETFÄLTET DÄR 130 KV GÅR PARALLELLT MED 400 KV
LEDNINGEN

Den planerade 130 kV ledningen mellan Vindkraftparken i Moskog och stationen i
Järpströmmen kommer att gå parallellt med Svenska Kraftnäts 400 kV ledning under en
sträcka.
130 kV ledningens mittersta ledare kommer att placeras ca 24 m från den mittersta ledaren
i 400 kV ledningen. 130 kV ledningen kommer att gå till vänster om 400 kV ledningen, se
Figur 28.

Figur 28: Ledningskonfiguration där 130 kV ledningen går
parallellt med 400 kV, sett mot Järpströmmen

För beräkningarna har markytan antagits ligga på samma höjd som stolpfoten för 400 kV
ledningen. Ledarnas höjd över markytan är satt till 17,5 m för 400kV och 7,5 m för 130 kV.
Beräkningarna görs på två olika strömvärden för 130 kV ledningen, 530 A respektive 730 A.
Strömmen i 400 kV ledningen går 40 % av tiden mot Järpströmmen med en ström av
357 A. Beräkningarna görs för de fall där strömmen i båda ledningarna går mot
Järpströmmen. Vid motsatt strömriktning i 400 kV ledningen kommer magnetfälten från de
båda ledningarna att motverka varandra varför fälten vid sidan av dem blir lägre än för de
beräknade värdena.
Den positiva strömriktningen för ledningarna är mot Järpströmmen.
Ordningen på faserna, sett från vänster i Figur 28, är satt till RST för båda ledningarna.
Med denna fasordning kommer magnetfälten att förstärka varandra på utsidan och
förminska varandra mellan ledningarna.
Nollpunkten sätts här vid mittfasen på 400 kV ledningen.
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6.1

400 kV parallellt med 130 kV med 530 A

Strömmen i 130 kV ledningen är 530 A

Figur 29: Magnetfältets utbredning runt ledningarna

Figur 30: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan
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Figur 31: Gräns för 0,4 T på den vänstra sidan om ledningarna sett mot Järpströmmen

Figur 32: Gräns för 0,4 T på den högra sidan om ledningarna sett mot Järpströmmen

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 83 m ut från centrum
av 400 kV ledningen och 65 m ut från centrum på den högra sidan.
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6.2

400 kV parallellt med 130 kV med 730A

Strömmen i 130 kV ledningen är 730 A

Figur 33: Magnetfältets utbredning runt ledningarna

Figur 34: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över markytan
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Figur 35: Gräns för 0,4 T på vänstra sidan om ledningarna sett mot Järpströmmen

Figur 36: Gräns för 0,4 T på den högra sidan om ledningarna sett mot Järpströmmen

Här får man gränsen för 0,4 T på den vänstra sidan av ledningen ca 89 m ut från centrum
av 400 kV ledningen och 68 m ut från centrum på den högra sidan.
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7

MAGNETFÄLT VID FASTIGHET MÖRSIL-BYE 1:24

Vid fastigheten Mörsil-Bye 1:24 kommer ledningarna att passera enligt Figur 37

Figur 37: Ledningsdragning vid fastigheten Mörsil-Bye 1:24

130 kV ledningen kommer att placeras till höger om 220 kV ledningen med ett avstånd på
ca 20 m mellan ledningarnas mittfaser, se Figur 38.

Figur 38: Ledningskonfiguration vid Mörsil-Bye 1:24, 130 kV ledningen går
parallellt med 220 kV, sett mot Järpströmmen

För beräkningarna har markytan antagits ligga på samma höjd som stolpfoten för 220 kV
ledningen. Ledarnas höjd över markytan är satt till 7,5 m, längs hela sträckan, för både
220 kV och 130 kV ledningarna.
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Beräkningarna görs på två olika strömvärden för 130 kV ledningen, 530 A respektive 730 A.
Strömmen i 220 kV ledningen går 80 % av tiden mot Järpströmmen med en ström av
236 A:
Den possitiva strömriktningen för ledningarna är mot Järpströmmen.
Ordningen på faserna, sett från vänster i Figur 38, är satt till RST för båda ledningarna.
Nollpunkten sätts vid mittfasen på 220 kV ledningen.
Utbredningen av magnetfältet vid denna plats blir samma som i avsnitt 6.3 för 530 A och
avsnitt 6.4 för 730 A.

Figur 39: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över marken vid husknuten
där strömmen är 530 A i 130 kV ledningen
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Figur 40: Magnetfältets styrka på 1,5 m höjd över marken vid husknuten
där strömmen är 730 A i 130 kV ledningen

Vid huset, 40 m ut från centrum av 220 kV ledningen kommer magnetfältet att ha styrkan
0,6 T enligt Figur 39 för 530 A och knappt 0,7 T enligt Figur 40 för 730 A.
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8

RESULTAT

8.1

Längs kraftledningarna

Resultatet från beräkningarna sammanställs här i tabellform .

Ström per ledning (A)
Lednings
variant

130 kV 220 kV

400 kV

236

220 kV
400 kV
130 kV
130 kV

530
730

130 kV // 220 kV
130 kV // 220 kV

530
730

130 kV // 400 kV
130 kV // 400 kV

530
730

357

236
236
357
357

Max
(μT)

Magnetfält
Max
0,4 μT inträffar
inträffar Vänster Höger

8
6
18

0
0
0

-40
-57
-59
-69

40
57
59
69

14
20

22
20

-50
-54

72
77

15
20

-24
-24

-83
-89

65
68

Avstånden mäts från mittenfasen i de enskilda ledningarna och från mittfasen för 220 och
400 kV ledningarna där 130 kV går parallellt.
När 130 kV ledningen byggs parallellt med 220 kV ledningen flyttas gränsen för 0,4 T ut
ytterligare ca 10 m på den vänstra sidan och med ca 35 m på den högra.
Motsvarande avstånd blir för 400 kV 30 m respektive 8m.
8.2

Vid Mörsil-Bye 1:24

Fastigheten Mörsil-Bye 1:24 är den som ligger närmast ledningarna. När 130 kV ledningen
byggs parallellt med den befintliga 220 kV ledningen kommer magnetfältet att öka från idag
ca 0,4 T till 0,6-0,68 T beroende på den strömstyrka som flyter i 130 kV ledningen.
Beräkningarna är dock gjorda utefter maxvärden på strömmen i 130 kV ledningen. Dessa
värden kommer att inträffa under mindre än 10 % av tiden på årsbasis.

RAPPORT T-PPS 10-01 Rev. 1

30 (31)

9

KOMMENTARER

I samtliga beräkningar har fasläget för ledningarna satts lika. Detta därför att det blir det
högsta magnetfältet med denna konfiguration. Om man ändrar fasläget på den nya
ledningen kan man minska magnetfältet något.
I dag finns inga gränsvärden för kraftfrekventa magnetfält, varken i arbetsmiljön eller för
allmänheten. Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsmyndigheten håller på att
förbereda föreskrifter och allmänna råd för sådana gränsvärden. Tillsvidare gäller
försiktighetsprincipen, här används 0,4 μT.

REVISIONSHISTORIK

Rev. nr
1

Beskrivning av revisionen
Borttagning av ej aktuella delar, tillägg av beräkning och resultat vid Mörsils-Bye 1:24
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