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MKB BILAGA 11

Magnetfältsredovisning
Aurora Line
Samtliga byggnader i närheten av föreslagen sträckning har utretts gällande magnetfält
från befintlig ledning samt kumulativt från befintlig och planerad ledning tillsammans.
Denna bilaga redovisar de bostadsbyggnader längs föreslagen sträckning där magnetfältet beräknas vara över utredningsnivån 0,4 μT från enbart befintlig ledning och/eller
som beräknas få magnetfält över 0,4 μT när planerad ledning är i drift. Byggnader som
inte beräknas få magnetfältsvärden över 0,4 μT redovisas inte.
Svenska kraftnät har utrett byggnadernas användning idag samt om de skulle kunna
användas som bostad i framtiden, baserat på nuvarande standard (t.ex. fritidshus). För
byggnader som inte kan användas som bostad redovisas inte magnetfält.
För de byggnader som är möjliga att använda som bostad redovisas beräknade
magnetfält för tre olika scenarion enligt nedan:
•

Magnetfältsvärden då endast befintligt parallellgående transmissionsnät är i drift,
utan planerad ledning.

•

Kumulativa magnetfältsvärden från planerad ledning och befintligt parallellgående
transmissionsnät, där båda ledningarna har samma fasföljd (RST-RST).

•

Kumulativa magnetfältsvärden från planerad ledning och befintligt parallellgående
transmissionsnät, där ledningarna har omvänd fasföljd i förhållande till varandra
(RST-TSR).

Använd metod
•

Magnetfälten är beräknade med mjukvara som använder Biot-Savarts lag. Metoden
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är avstämd med Svenska kraftnät.
•

Marknivå för byggnader är beräknad från lantmäteriets NNH-data.

•

Höjd på lina för befintlig kraftledning UL8 beräknas från Svenska kraftnäts
laserscanning av ledningssträckan. Från denna höjd dras 3 meter som
säkerhetsmarginal för att kompensera för ökat nedhäng vid ökad temperatur.
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Informationsklass

•

Höjd på lina för planerad kraftledning UL19 beräknas för 10 m ovanför mark. Denna
höjd resulterar i högst magnetfältsvärde samtidigt som andra "kravvärden" som
påverkar linhöjden uppfylls. Höjden ger också marginaler för framtida förflyttning
av stolpar.

•
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Höjd på lina UL4 räknas utifrån 7,8 m över markhöjd då detta utgör kravvärde och

•

Magnetfälten beräknas på en höjd av 1 m över mark för husknut närmast ledning.

•

De årsmedelströmmar som använts som underlag för beräkningarna är 900 A för
planerad ledning, 910 A för parallellgående UL4 och 910 A för parallellgående UL8
(det är endast vid parallellgång med UL8 som det finns byggnader som riskerar att
få magnetfält överskridande utredningsnivån om 0,4 μT ).

Resultat
Resultaten av magnetfältsberäkningarna visar att om samma fasföljd används på de
båda ledningarna kommer de att motverka varandras magnetfält och magnetfälten har
en potential att minska jämfört med idag. Effekten blir större ju närmare varandra
ledningarna placeras. Det innebär att planerad ledning, med omvänd fasföljd, i sig
utgör en magnetfältssänkande åtgärd för de bostadsbyggnader som har en högre
magnetfältspåverkan än 0,4 μT från den befintliga ledningen.
För ett fåtal bostadsbyggnader kommer 0,4 μT överskridas med planerad ledning. Den
magnetfältsänkande åtgärden omvänd fasföljd kommer här att vidtas.
Ingenstans längs föreslagen ledningssträckning berörs flera bostadsbyggnader på en
och samma plats (ett enskilt spann) av magnetfält överskridande 0,4 μT, med omvänd
fasföljd. Ingen bostadsbyggnad berörs av kraftigt förhöjda magnetfält. Det innebär att
Svenska kraftnät i enlighet med information på Energimarknadsinspektionens
hemsida 1, bedömer att ytterligare magnetfältsänkande åtgärder inte är nödvändiga att
utreda för någon byggnad.
Förvärv av fastigheten Överkalix Svartbyn 29:1, inklusive byggnader, har skett.
Byggnaderna på fastigheten Övertorneå Vitsaniemi 12:7 har förvärvats och för dessa är
rivningsanmälan inskickad. På dessa fastigheter kommer därmed inga byggnader
finnas kvar när planerad ledning anläggs och någon magnetfältspåverkan kan således
inte uppstå i driftfasen.
Om flera bostadshus, fritidshus, skolor eller förskolor kan beröras av förhöjda magnetfält eller om ett (1) kan beröras av kraftigt
förhöjda magnetfält, behöver vi också följande:

1

•

En beskrivning av vilka av magnetfältssänkande åtgärder som är tekniskt möjliga, oavsett om de är rimliga eller
lämpliga, samt en förklaring till varför andra åtgärder inte är tekniskt möjliga.

•

Vilken sänkning av magnetfälten, uttryckt som årsmedelvärde, som skulle vara möjlig att uppnå med respektive
tekniskt möjlig åtgärd, specificerat per bostadshus, fritidshus, skola eller förskola.

•

Kostnaden för dessa åtgärder. Kostnadsberäkningen ska vara motiverad och om möjligt specifik för det enskilda
fallet utifrån förutsättningarna på platsen/platserna.
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/magnetfalt Datum för information: 2021-09-27
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scenario med högst magnetfältsbidrag.

Fastighet

Överkalix

Svartbyn 12:15>4
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Avstånd
planerad
ledning
(meter)
137

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)
74

Magnetfält med
endast befintlig
ledning
(mikrotesla)
0,7

Kumulativt
magnetfält vid
samma fasföljd
(mikrotesla)
0,9

Kumulativt magnetfält
vid omvänd fasföljd
(mikrotesla)
0,6

På fastigheten Svartbyn 12:15>4 finns en sommarstuga/jaktstuga med indraget vatten
och avlopp, där magnetfältsstyrkan överstiger utredningsnivån 0,4 μT med enbart
befintlig ledning. Avstånd från närmast liggande husknut på byggnaden till
centrumlinje för befintligt transmissionsnät är 74 meter och avstånd till centrumlinje
för föreslagen sträckning för planerat transmissionsnät är 137 meter.
Då centrumavstånden mellan ledningarna av tekniska skäl är 60 meter vid passage av
Kalixälven kommer magnetfälten från befintlig och planerad ledning att påverka
varandra till en lägre grad än längs andra delar av sträckningen där centrumavståndet
är ca 40 meter.
Den befintliga ledningen är dominerande för magnetfältet då den är belägen närmast
byggnaden. Magnetfältsstyrkan vid husknuten sänks från 0,7 μT till 0,6 μT med

planerad ledning tagen i drift förutsatt omvänd fasföljd. Vid samma fasföljd ökar istället
magnetfältsstyrkan till 0,9 μT.
Uppförandet av den planerade kraftledningen kommer att ske med omvänd fasföljd på
platsen, och utgör därmed en magnetfältssänkande åtgärd för byggnaden.
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Det bedöms inte finnas några ytterligare tekniskt möjliga eller rimliga magnetfältsfasföljd blir enligt Svenska kraftnät så lågt, 0,6 μT, att det inte starkt avviker från vad
som kan anses vara normalt.
Annan stolptyp som kompaktstolpar är inte möjlig att använda då korsningen av älven
är tekniskt komplicerad och kräver korsningstorn.
Att anlägga en skärmslinga bedöms inte ge någon nämnvärd reducering av magnetfältet
vid fastigheten eftersom befintlig ledning ligger närmare huset än vad planerad ledning
gör och en skärmslinga leder dessutom till ökat markintrång och en större visuell
påverkan.
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sänkande åtgärder att vidta på fastigheten. Det kumulativa magnetfältet vid omvänd

Fastighet

Överkalix

Svartbyn 13:6>1
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Byggnad
nr

Avstånd
planerad
ledning
(meter)

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)
32
140

Magnetfält
med endast
befintlig
ledning
(mikrotesla)
1,4
0,2

Kumulativt
magnetfält vid
samma
fasföljd
(mikrotesla)
3,1
0,6

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
1,4
0,3

1
2

92
80

3
4

82
89

142
149

0,2
0,2

0,6
0,5

0,3
0,2

På fastigheten Svartbyn 13:6>1 finns en byggnad söder om befintlig ledning och tre
byggnader norr om befintlig ledning. Direkt söder om befintlig ledning står en
fäbodstuga (byggnad nr 1) som byggdes om till en sommarstuga i början av 1960-talet.
Vid byggnaden överskrider magnetfältet utredningsnivån 0,4 μT med enbart befintlig
ledning medan magnetfältet vid de tre byggnaderna norr om befintlig och planerad
ledning underskrider 0,4 μT med enbart befintlig ledning. Samtliga byggnader är stugor
som hyrs ut.

Vid stugorna norr om ledningen överskrider det kumulativa magnetfältet 0,4 μT vid
samma fasföljd i befintlig och planerad ledning men ej vid omvänd fasföljd. Vid
bostadsbyggnaden söder om ledningarna överskrids 0,4 μT oavsett om den planerade
ledningen byggs eller ej, och oavsett fasföljd.
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Då centrumavstånden mellan ledningarna av tekniska skäl är 60 meter vid passage av
Kalixälven kommer magnetfälten från befintlig och planerad ledning att påverka
är ca 40 meter.
Den befintliga ledningen är dominerande för magnetfältet för sommarstugan söder om
befintlig ledning medan den planerade ledningen är dominerande för magnetfälten för
stugorna norr om planerad ledning.
Uppförandet av den planerade kraftledningen kommer att ske med omvänd fasföljd på
platsen. Det innebär att för byggnaderna norr om befintlig och planerad ledning
underskrider det kumulativa magnetfältet utredningsnivån om 0,4 μT för samtliga
byggnader. För byggnad 1, söder om befintlig och planerad ledning, beräknas den
kumulativa magnetfältspåverkan, jämfört med magnetfältet från enbart befintlig
ledning, bli detsamma, dvs 1,4 μT. Planerad ledning tillför således ingen ytterligare
magnetfältspåverkan.
Det bedöms inte finnas några ytterligare tekniskt möjliga eller rimliga magnetfältssänkande åtgärder att vidta på fastigheten.
Annan stolptyp som kompaktstolpar är inte möjlig att använda då korsningen av älven
är tekniskt komplicerad och kräver korsningstorn.
Att anlägga en skärmslinga mellan byggnad 1 och befintlig ledning bedöms inte möjligt
då avståndet däremellan är för kort. Dessutom skulle en skärmslinga inte ge någon
nämnvärd reducering av magnetfältet vid byggnaden då befintlig ledning ligger
närmare huset än planerad ledning.
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varandra till en lägre grad än längs andra delar av sträckningen där centrumavståndet

Fastighet

Överkalix
Överkalix

Svartbyn 13:22>1
Svartbyn 13:24>1

2021-102856-0001

Kommun

2021-09-30

7 (15)

På fastigheten Svartbyn 13:22>1 finns en maskinhall (byggnad nr 1, avstånd till befintlig
ledning 65 m, planerad ledning 120 m, båda avstånd avser närmaste husknut till
ledningarnas respektive centrumlinje) och på fastigheten Svartbyn 13:24> 1 finns en
komplementbyggnad (byggnad nr 2, avstånd till befintlig ledning 90 m, planerad
ledning 145 m, båda avstånd avser närmaste husknut till ledningarnas respektive
centrumlinje). Ingen av dessa är möjliga att använda som bostad och magnetfälten
redovisas därmed inte.
För bostadshusen på Svartbyn 13:24> 1 och Svartbyn 13:27> 1 överskrids inte
utredningsnivån 0,4 μT i något scenario och magnetfälten redovisas därmed inte.

Fastighet

Överkalix
Överkalix

Svartbyn 13:22>1
Svartbyn 29:1>1
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Byggnad
nr

Avstånd
planerad
ledning
(meter)

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)

2
3

17
55

71
109

Magnetfält
med endast
befintlig
ledning
(mikrotesla)
0,5
0,2

Kumulativt
magnetfält vid
samma
fasföljd
(mikrotesla)
10,1
1,2

Kumulativt
magnetfält vid
omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
9,1
0,7

På fastigheten Svartbyn 13:22>1 finns en timrad visthusbod (byggnad nr 1) som är en
komplementbyggnad och på fastigheten 29:1>1 finns en komplementbyggnad (byggnad
4) i form av ett förråd. Ingen av dessa kan användas som bostad och magnetfält
redovisas således inte.
På fastigheten 29:1>1 finns vidare en bostadsbyggnad (byggnad nr 2) där magnetfältet
överskrider 0,4 μT med enbart befintlig ledning. Vid uppförande av planerad ledning
med samma fasföljd överskrids utredningsnivån 0,4 μT även vid ytterligare en
bostadsbyggnad på fastigheten Svartbyn 29:1>1 (byggnad nr 3). Även vid omvänd
fasföljd på planerad ledning överskrids 0,4 μT vid bostadsbyggnaderna, då den
planerade ledningen är dominerande för magnetfälten. Fastigheten Svartbyn 29:1 är
inlöst och byggnaderna 2, 3 och 4 kommer att rivas.

Fastighet

Övertorneå

Päkkilä 3:5>1
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På fastigheten Päkkilä 3:5>1 finns två åkerlador på ett avstånd om 19 meter till befintlig
ledning och 59 meter till planerad ledning (avstånden gäller från närmaste husknut till
ledningarnas respektive centrumlinje). Dessa är komplementbyggnader som inte kan
användas som bostad, magnetfält redovisas således inte.

Fastighet

Övertorneå

Vitsaniemi 3:2>3
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På fastigheten Vitsaniemi 3:2>3 finns en skjutbana där det finns en delvis öppen
avskjutningsramp. Byggnaden är placerad mycket nära såväl befintlig som planerad
ledning och dialog pågår med skytteklubben kring borttagande/flytt av byggnaden.
Byggnaden är en komplementbyggnad som inte kan användas som bostad, magnetfält
redovisas således inte.

Fastighet

Övertorneå

Vitsaniemi 4:4>1
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Skjutbanan på fastigheten Vitsaniemi 3:2>3 sträcker sig även in på fastigheten
Vitsaniemi 4:4>1. Byggnaden som finns på fastigheten (97 meter från befintlig ledning
och 56 meter till planerad ledning, avstånden gäller från närmaste husknut till
ledningarnas respektive centrumlinje) är till för de rörliga målen.
Byggnaden är en komplementbyggnad som inte kan användas som bostad, magnetfält
redovisas således inte.

Fastighet

Övertorneå

Vitsaniemi 11:15>1
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Byggnad
nr

Avstånd
planerad
ledning
(meter)

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)

1

122

77

Magnetfält
med endast
befintlig
ledning
(mikrotesla)
0,6

Kumulativt
magnetfält
vid samma
fasföljd
(mikrotesla)
0,8

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
0,4

På fastigheten Vitsaniemi 11:15>1 finns ett bostadshus (byggnad nr 1), en bastu/förråd
(byggnad nr 2) och två garage (byggnad nr 3 och 4). Byggnaderna 2, 3 och 4 är
komplementbyggnader som inte kan användas som bostad, magnetfält redovisas
således inte.
Vid bostadsbyggnaden överstiger magnetfältsstyrkan 0,4 μT med enbart befintlig
ledning. Avstånd från närmast liggande husknut på byggnaden till centrumlinje för
befintligt transmissionsnät är 77 meter och avstånd till centrumlinje för föreslagen
sträckning för planerat transmissionsnät är 122 meter.
Den befintliga ledningen är dominerande för magnetfältet då den är belägen närmast
byggnaderna. Vid bostadshuset sänks magnetfältsstyrkan vid husknuten från ca 0,6 μT

omvända.
Uppförandet av den planerade kraftledningen kommer att ske med omvänd fasföljd på
platsen, och utgör därmed en magnetfältssänkande åtgärd för byggnaden.
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2021-09-30

13 (15)

Fastighet

Övertorneå

Vitsaniemi 12:17>1
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Byggnad
nr

Avstånd
planerad
ledning
(meter)

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)

1

45

87

Magnetfält
med endast
befintlig
ledning
(mikrotesla)
0,4

Kumulativt
magnetfält
vid samma
fasföljd
(mikrotesla)
1,8

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
0,8

På fastigheten Vitsaniemi 12:7>1 finns en bostadsbyggnad vid vilken
magnetfältsstyrkan överstiger 0,4 μT. Avstånd från närmast liggande husknut på
bostadsbyggnaden till centrumlinje för befintligt transmissionsnät är 87 meter och
avstånd till centrumlinje för föreslagen sträckning för planerat transmissionsnät är 45
meter. På fastigheten finns även en komplementbyggnad som inte kan användas som
bostad, magnetfält redovisas således inte.
Båda byggnaderna är obebodda sedan 1950-talet och har lösts in av Svenska kraftnät
och kommer att rivas.

Fastighet

Övertorneå

Vitsaniemi 10:29>1
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Byggnad
nr

Avstånd
planerad
ledning
(meter)

Avstånd
befintlig
ledning
(meter)

2
3

145
137

103
95

Magnetfält
med endast
befintlig
ledning
(mikrotesla)
0,3
0,3

Kumulativt
magnetfält vid
samma
fasföljd
(mikrotesla)
0,4
0,4

Kumulativt
magnetfält
vid omvänd
fasföljd
(mikrotesla)
0,1
0,2

På fastigheten Vitsaniemi 10:29>1 finns två bostadshus (byggnad 2 och 3) vid vilka den
kumulativa magnetfältsstyrkan beräknas till 0,4 μT med samma fasföljd på befintlig
och planerad ledning.
Byggnad 1 är en komplementbyggnad som inte kan användas som bostad, magnetfält
redovisas således inte.
Då omvänd fasföljd kommer tillämpas för närliggande fastighet Vitsaniemi 11:15 gäller
det automatiskt även här. Det kumulativa magnetfältet kommer därmed att understiga
utredningsnivån om 0,4 μT för båda bostadshus. Uppförandet av den planerade
ledningen utgör således en magnetfältssänkande åtgärd även på denna plats.

