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FÖRORD

högspänningsledningar har kommit i blåsväder, först i USA och nu

i Sverige, dä spänningar på 765 resp 800 kV blev aktuella. Naturligt

nog och i synnerhet i förbindelse med den allmänna energidebatten

och en något oegentlig koppling till kärnkraften väcktes då all-

mänhetens och också statsmaktens betänkligheter. Samtidigt som

man får konstatera att man i utlandet nu t o m utreder införandet

av spänningar långt över strecket 1 MV, så har vår egen planering

förlamats. Syftet med denna rapport är att belysa sammanhanget

och att anvisa konkreta vägar.

Men här -skall endast utredas de aspekter som berör miljön och

allmänheten, dvs på allmän plats, för våg- och sjöfarande, och

i skog och mark. Häri innefattas den där sysselsatta och invid

ledningarna bosatta befolkningen. Då reella och hypotetiska skade-

effekte>~ näste vägas mot fördelarna, beskrivs kortfattat den

plats en högspänd energiöverföring har i ett välordnat energi-

system.

Med tacksamhet

erkänner jag den goda hjälpen jag har motU t från ingenjörer

och vetenskapare, från personer som representerar ideella

organisationer och från allmänheten, både inom och utom landet.

I el-tekniska frågor och speciellt i sådana med hygieniska

konsekvenser har min bästa kontakt varit docenten K G Lövstrand,

Institutet, för Högspänningsforskning, Husbyborg.

Mina egna arbetskamrater har .ned intresse och kompetens bistått

på många värdefulla sätt. Vi har t ex gjort fäl tst.dier och

byggt ett laboratorium för demonstration av fälteffekterna.

För ändamålet fick vi låna en högspänningstransformator genom

vänligt tillmötesgående från Sieverts Kabel verk.
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1. INLEDNING

Varje förekomst av elkraft medför vissa olägenheter, stress och
olycksfallsrisker för människor och för djur, och extra natur-
resurser tas i anspråk. Först gäller detta för produktionen helt
oavsett typen av kraftverk, därefter för kraftöverföring och distri-
bution, och till slut i användningsskedet, i hem och samhälle.
Man åtgärder medelst väl förstådda tekniska skyddsanordningar och
restriktioner, med stöd av lag och författningar och med ackumu-
lerade erfarenheter från över 100 år. Detta är känt och accepterat
av individen i det moderna samhället.

Beträffande en kraftöverföring med ultrahöga spänningar, dvs 800 kV
och kanske ännu högre i en framtid, misstänks nu också helt oväntade
och inte alltid reversibla effekter på människor och djur av typen
stress, nedsatt fertilitet och cancer. Skaderisker för naturen an-
förs och bland dessa en kanske irreversibel skada på ozonskiktet i
stratosfären. Bilden har därmed ändrat sig från lätt fattbara akuta
till svårfattbara kroniska effekter vid låg men långvarig exposition.

En opinion har krävt att samhället skall avstå från sådana påtagliga
nyttoeffekter såsom 1) något billigare elström, 2) en betydande be-
sparing i markresurser och snyggare ledningsgator, 3) minskade skade-
risker i olika avseenden. Vad är här realistiska invändningar och vad
är i grunden angrepp på ett för många människor ganska osympatiskt
högteknologiskt samhälle? Men om dagens kraftöverföringsbehov accepteras
och man ersätter en ledning för 800 kV med flera ledningar för lägre
spänningar, kommer ju dessa också att bli ett oönskat intrång i land-
skapet och ett eventuellt riskmoment. Vad talar här mot valet av
högre spänningar?

Finns det då några radan gripbara bevis för 1) att det rör sig om
el-skador och då av en helt ny och okänd typ, 2) att om det i vissa
fall verkligen rört sig om sådana elskador, dessa då kan bindas
enbart till högspänningsöverföring och inte lika gärna kunna upp-
stå överallt där el finns och används, 3) att kända skyddsåtgärder
mot el ej kan nedbringa de negativa effekterna till ett allmänt
accepterat minimum, 4) eller att ett avstående från ledningar för
så höga spänningar kan åstadkomma påvisbara fördelar på något annat
sätt.



En högspänningsledning i allmänhet är en i förhållande till sina

alternativ mycket flexibel, resurssparande och miljövänlig form för

energiöverföring. Eventuella haverier drabbar i påfallande liten

grad utomstående eller miljön. Denna form för kraftöverföring är

inte bunden till bestämda sätt att producera och förbruka

energi, eller till lokaliteterna. Den är speciellt lämplig för att

tillgodose också kommande behov för samköming och utjämning mellan

producenter och konsumenter, och även i internationell samverkan

under energikrisers kalla stjärna.

Detta visas av all till dags dato ackumulerad erfarenhet, inom-

och utomlands. Så långt har man en säker grund när man skall avväga

mellan den ena eller andra formen av de trots allt nödvändiga

energi transporterna i samhället.

Den akuta frågan är om 800 kV inför nya och ännu inte alls eller

otillräckligt beaktade risker för människor och miljö. Principiellt

skall här endast diskuteras växelspänning på 50 Hz i luftledningar.

Tekniska och ekonomiska aspekter, samt en möjlig distansverkan, ställer

sig något annorlunda för kablar eller för likspänning. 50 Hz i luft-

ledningar är faktiskt det mest störande sättet för överföring men dock

definitivt det billigaste i vårt land, med dagens teknik.

Från hälsovårdssynpunkt krävs en avvägning mellan å ena sidan en del

störande effekter i ledningsgatan som i detalj skall diskuteras,

samt mer eller mindre hypotetiska skador på människor och miljö som

följd av fjärrverkningar. På den andra sidan har man faktum att

social- och sjukvård är en i högsta grad el-energikrävande service-

näring som är kostnadskänslig. Billigare elström underlättar och

förbättrar ofrånkomligen omhändertagandet av behövande medborgar-

grupper.



2. ALLMÄNNA SYNPUNKTER OCH DEN EKCNOMISKA MOTIVERINGEN

2.1. ]Cra.ftöverforin£ med hö£Sj2ämmi£ ur säkerhetssynpunkt

Det finns ett antal företag med statens vattenfallsverk som det

dominerande som uppför och driver högspänningsledningar. Statens

planverk har givit ut Rapport 46, 1978: Kraftledningar i fysisk

planering". Syftet är att för planerare och beslutsfattare på

olika nivåer förklara allmänna begrepp kring högspänningstekniken

och ledningsdragningen och att ge den författningsmäss i ga bakgrunden.

Där förklaras också att ledningar från 800 kV är tänkta att komplettera

befintligt stamnät på 200 kV och 400 kV. Den närmast aktuella

Forsmarkledningen har nu belysts i rapporten 49, 1980.

Ansvarig för de säkerhetsfrågor som har med el att göra är statens

industriverk. Väsentligt är att man där förutsätter att lågfrekvent

växelström (eller också likström) inte medför skaderisker eller

några som helst biologiska effekter så länge man entydigt ligger

under förnimbarhetsgränsen. Detta har alltså ifrågasatts i de länder

som började med superhögspänningar. Att ifrågasätta en farlig och

osynlig strålning från en eller annan källa, naturliga eller

konstgjorda, är inget nytt i och för sig. Men detta fick naturligt-

vis sin näring genom att på grund av dimensioneringarna fälten nu

lätt kunde bli förnimbara för allmänheten.

En svag förnimbarhet av fälten är knappast en el risk i vanlig

mening. Man kan i de för oss intressanta situationerna inte upp-

fatta detta som ett förebud till ett möjligt el-olycksfall.

Man bör hellre jämställa detta med en sanitär olägenhet. Men måste

sätta gräns för fara där skräckreaktioner börjar göra sig gällande,

dvs objekten är farliga i allmänhet.

Fälten är ett uttryck för en fjärrverkan, dvs för någon sorts

osynlig strålning, Ansvarig myndighet, skulle i så fall vara statens

strålskyddsinstitut som redan utöver tillsynen över den mer hög-

frekventa elektromagnetiska strålningen och fälten från t ex

radiosändare och mikrovågsugnar. Men i det här fallet anser man sig

vilja avstå, av rent praktiska skäl. En exponering av allmänheten

i fritidsområden har ju också föga gemensamt med exponeringar i

hushållet och i yrket som följd av driften av någon apparat. Här

har vi i stället fått en till vissa platser lokaliserbar miljö-



egenskap, som till sina konsekvenser närmast synes angå social-
styrelsen och statens naturvårdsverk. I sammanhanget skall beaktas
att människan på grund av sina redskap och sina beteenden kan bli
något mera utsatt än vilda djur och boskap.

För ställverksarbetarna är visserligen förnimbarheten av fälten ett
reellt yrkeshygieniskt problem som bevakas av arbetarskyddsstyrelsen.
Den högre exponeringen kan naturligtvis i detta fall med större
sannolikhet medföra allvarliga konsekvenser.

Att högspännings ledningar fr o m 400 kV nu agnas större uppmärksamhet
i samhället än tidigare höjningar av spänningen på ledningsnätet,
skyldes att de dimensionerande faktorerna gynnar varseblivningen.
I allmänt naturvetenskapligt och i speciellt biologiskt avseende
har dock inget nytt alls tillkommit, eller skaderiskerna har
höjts på något sätt.

2.2. J(la_ss_i ficeri ngen_av^ effekterna

Tre buntar faslinor hänger i det vanliga fallet bredvid varandra i
luften. De ger upphov till följande effekter: (jfr fig 1).

a. Korona. Förutsättningen är här höga fältstyrkor pä ytor. Man vet
att spetsverkan på grund av vattendroppar eller iskristaller gynnar
uppkomsten av urladdningar. Dessa ger UV-ljus, jon-, ozon- och kväve-
oxidalstring, högfrekventa störningar och buller. Effekterna sprids
från varje ledare, helt oberoende av varandra.

b. Elektrostatiska fält, proportionella mot spänningen på ledaren
och logaritmiskt beroende på dess radie. Genom influens blir det
uppladdning med växelspänning över närbelägna ytor och därifrån
flyter en växelström mot jorden. På grund av att de tre faserna
i en växel ströms ledning kompenserar varandra, avtar fälten mycket
snabbt utanför ledningsnatan. Den ungefärliga fördelningen av fält-
styrkan över markytan återges i fig 1 och bättre i fig 2.

c. Elektromagnetiska fält, proportionella mot för tillfället
rådande strömstyrka i en ledare. Fälten inducerar en elektro-
rnotorisk kraft, EMK, i ledande slingor eller kroppar parallella
med ledningsgatan, dvs virvel strömmar alstras. Jfr fig 3.
Också dessa fält kompenserar varandra snabbt på större avstånd.
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d. Mot rymden utstrålas elektromagnetisk energi med en våglängd

på 6 000 km vid 50 Hz. Möjligt är effekter i jonosfären.

e. Såväl mellan topparna på stolparna som mellan deras fästen finns
jord Ii nor, för att dels kompensera för osymmetri i belastningen,
och dels för de momentant bort urladdningar som följd av blixt-
nedslag eller något fel i systemet. Den oisolerade jordlinan kan
läcka ut jordströmmar som kan alstra stegspänningar, dvs spänningar
som känns av en "stegande" människa eller av ett fyrfota djur.
Jordlinans magnetfält adderas till faslinornas.

Effekterna (a), (b) och (d) är de utpräglade högspänningseffekterna,
som blir mer märkbara fr o m ca 400 kV. Effekterna (c) och (e) är
välkända från all spårbunden trafik. Oisolerad räls kan föra
strömstyrkor helt av samma storlek som uppe i luftledarna. Buller
och luftföroreningar enligt (a) gör att högspänningsledningen i så
avseende kan jämföras med en motorväg, med liknande distansverkan.
Avstrålningen mot rymden enligt (d) synes sakna all praktisk be-
tydelse.

I avsnitt 6.1. finns formlerna för elektrostatisk och elektro-
magnetisk fältstyrka vid markytan från ledare av oändlig utsträckning
på viss höjd.

I figur 4 förklaras enkla, laboratoriebyggda mätinstrument som man lätt
kan bära med sig, och som också kan användas på andra platser i
samhället för att mäta upp elektriska fält.

2.3. E_kononv[sJ< och tekni_sk̂  ka£ac_i_te_t av högspänningsledningar

Vid högspänningsöverföring förbättras med stigande spänning för-
hållandet överförd effekt till förlusteffekt, men samtidigt stiger
naturligtvis anläggningskostnaderna. Därav kan man beräkna ett eko-
nomiskt optimum, på effekt och spänning. Vid växelström tillkommer
att den maximalt överförbara effekten begränsas av ledningens våg-
motstånd (induktans och kapacitans). Effekten stiger nu med spänningens
kvadrat. En ledning på 800 kV kan i praktiken ersätta 3-4 ledningar
för 400 kV, medan anläggningskostnaderna bara stiger till knappt det
dubbla. Detta är det tunga argumentet för 800 kV över stora avstånd,
därsom det gäller växelström. Se figu»* 5.



I våra sammanhang är av betydelse att nan ned ökande spänning också

ersätter enkelIi nor med kvadratiska buntar av grova linor. 800 kV-

ledningen exempelvis planeras ned buntar av 4 lättmetall i nor, vardera

med diametern 39 mm, och kantlängden 600 nan mellan linornas centra.

A ena sidan förstärks det störande inslaget i landskapsbilden, ä den

andra minskas risken för fågel kollissioner.

För en 800 kV-ledning anges den optimalt överförda effekten vara

kring 3 000 MW reellt, med ett ganska fläkt maximun. För en 800 kV-

ledning blir spänningen mot jord 462 kV. Sättes skeneffekten till

3 500 MW för hela ledningen, så blir strömstyrkan i varje fas

ca 2 500 A. Dessa värden kan utnyttjas för att uppskatta elektriska

och magnetiska fältstyrkor i ledningsgator, jfr figur 2 och 3.

Vid mindre effektbehov kan man sänka spänningen, vilket i allmänhet

betyder mekaniska ingrepp i transformatorerna. Dvs det måsce

planeras i förväg, och kan ej göras t ex på grund av för ii 11—

fallet dåligt väder.

2.4. el|er hö

Kabel b l i r i sig väsentligt dyrare och medför högre för luster, men

kabel används i tätor t (för lägre spänningar) och vid sjö-

ledningar. Likströmsöverföring belastas med höga terminal kost-

nader, men innebär fördelar i och för sig såväl för en fri ledning

som för en kabel. Observera här a t t f ä l t och koronakaraktär då

ändrar sig i ledningsgatan. Miljöstörningarna minskar.

2.5. Alte£na_ti_v_för_kraft2 odi för^ \[érmeöverförvri£

För at t belysa miljövänlighet och resursbehov för högspänningens del ,

beräknas et t alternativ för o l ja . En 800 kV-ledning förmår a t t över-

föra 3 000 MW el i nyttoeffekt. 1 m3 ol ja står för ca 10 MWh värme,

resp för 4 MWh el i e t t kondenskraftverk. Högspänningsledningen er-

sattes med vägtransporten av 300 resp av 750 m /̂h o l ja . Den största

på landsvägen t i l lå tna fordonsenheten, b i l plus släpvagn, rymmer

28 m3. M a o, 8-20 dylika transportenheter behövs per timme, beroende

på verkningsgrad.

Vägverket uppskattar grovt anläggningskostnaderna för denna trafik-

kapacitet att ligga nära kostnaden för en 800 kV-ledning, dvs ca

2 M kr/km. I tillägg kommer terminaler, underhåll, de egentliga
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transportkostnaderna och miljöstörningar. Ett kol-alternativ skulle
ersätta 1 m^ olja med 1,4 ton kol.

Vill samhUlet satsa stort på vindkraft, kan en ledning för 3 000 MW
överföringsförmåga i princip förbinda 1 QUO vindkraftverk med
propel 1 diameter 100 m med en landsända där kraften behövs.

För konsumenters egentliga värmebehov ger elektrisk kraftöverföring en
reell valmöjlighet mellan tre alternativ som passar för existerande
vattenburna system som nu drivs med olja: 1) Eldning med bränsle som
förut, 2) elvärme-patron och 3) värmepump.

2.6.

Det svenska 400 kV-nätet ti l lkom på 50-talet. Det har förgreningar

mot Norge och Danmark. Norge deltar i de svenska utredningarna kring

800 kV, av hänsyn t i l l egen anslutning.

Nätspänningar i området 765-800 kV för växelström började man in-

troducera i Canada, USA och USSR. De förutsätter distanser på ca

300 km. För trefasledning anges här spänningen mellan faserna, som

är systemspänningen.

Likspänningsledningar finns i området +450-500 kV i Canada, USA och

USSR. Man har här al l tså linor med plus respektive minusspänning mot

jord. (Vår Kontiskan-kabel är en enledare med 250 kV.)

I andra länder, såsom Brasilien och I ta l ien , planeras och byggs

liknande överföringar.

De mest avancerade planerna går ut på likspänning + 750 kV (Sibirien)

och växelspänningar i området 1 200 kV (bl a i Ungern och I ta l ien) .

I Tyskland, England och t i l l s vidare i Frankrike är avstånden mellan

stora producenter och förbrukare ej t i l l r äck l i g t stora för at t motivera

mera än 400 kV. Där läggs i s tä l le t et t f le r ta l l inor på 400 kV

para l le l l t .

Det svenska 800 kV-nätet planeras med väsentligt grövre l inor än man
annars brukar använda. Härigenom b l i r fältstyrkorna över spännings-
förande delars ytor mindre, vi lket ger mindre koronaeffekter och mindre
förluster.
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3. KRAFTLEDNINGSGATOR

3.1.

Kraftföretaget har ett strikt ansvar. Det måste därför inlösa marken
under ledningen, resp överenskomma med markägaren beträffande restrik-
tioner i nyttjandet. Byggnader eller något som kan skadas och an-
tändas av nedfallande strömförande ledning kan ej tillåtas under
ledningen och nära invid. Vid en eventuell brand på marken kan
ledningen skadas av överhettning och möjligen också överslag bli
följden. Höjden på träd och annat under och invid kraftledningen
måste begränsas, och nedfallande träd får ej komma i kontakt med
ledningen. Planverkets rapport nr 46 och figur 1 belyser detta.

över offentlig väg och allmän plats kräver man större lednings-
höjd. Det samma gäller över åker, av hänsyn till exempelvis skörde-
tröskor, och över navigerbara vatten krävs segel fri höjd. Jfr här
avsnitt 3.7.

Si långt om de rent mekaniska eller termiska skadeeffekterna.
Men från ca 400 kV kommer med i bilden de märkbara elektrostatiska
effekterna i marknivå (E-fältet). Av hänsyn till dessa måste
ledningarna höjas i vissa fall.

Stolphöjder på 40 m och däröver ligger inom intresseområdet för
flygsäkerheten. Hindermarkeringar på linor och stolpar kan bli
nödvändiga.

3.2. .Utseendejt

Restriktioner i markanvändningen i och nära ledningsgatan utgör som
sådana ingrepp i landsskapsbilden. Vad blir skillnaden mellan en
800 kV- och en 400 kV-ledning om den förra kan ersätta 3-4 ledningar
av den senare typen, vare sig dessa förläggs helt separat eller
förläggs i samma gata på skilda eller på stora gemensamma stolpar
(sk julgranar)?

Sättet att dimensionera ledningarna och att förlägga dessa iögon-
fallande mot himlen respektive mindre iögonfallande i dalsänkor
är ej enbart en estetisk fråga, utan rör även fågel koll issionerna.

i

Jfr 3.5. I vissa naturreservat kan det bli fråga om en ledning
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överhuvudtaget skall tillåtas. Nen mot detta kan också vågas en
nyttoaspekt just i rekreationssammanhang, nämligen att speciellt
i högfjället är vid alla väderlekstyper dominerande ledningar utom-
ordentliga orienteringsmärken.

3.3. ^edni/ujarrra ocĥ  Jant^ ocji skogsbruk^

Åkerbruk och boskapsskötsel kan pågå ohindrat om man genom till-
räcklig ledningshöjd undviker störande markeffekter. Enligt en ut-
redning från USA, tycktes man där uppskatta den högre spänningen
på grund av den glesare stolpraden som gör mindre intrång på åker-
arealen. Staket och fordon måste jordas enligt anvisningar.

För skogsbrukets del blir naturligtvis restriktionerna mycket mera
påfallande. Julgransplanteringar, och i en framtid kanske energi-
skogar, är på somliga ställen vanliga. En lagom hög och något gles
tråd- och buskvegetation avskärmar viltet och rekreationssökande
människor (motionsspår) mot förnimbarheten av E-fältet.

3.4. MöjJiga. röjctskador

Ozonskador har konstaterats (mer undantagsvis) i ledningsgator. Men
sådana uppträder dock naturligt i Sverige på somliga platser, och
på speciellt känsliga grödor (tobak, spenat, potatis och tall).
Alstringen av luftföroreningar behandlas närmare i avsnitt 4.2.2.
Följande är av intresse: Höga ozonkoncentrationer i marknivå» som
följd av att vinden blåser längs med ledningen (efter ca 1 km),
eller därför att eventuellt regn tvättar ut ozon som annars skulle
diffunderat utåt. Koronaozonet uppträder vid en fundamentalt annan
väderlekstyp än det vanliga, dvs vi får inga additioner. Väderleks-
beroendet torde vara enligt figur 5, dvs motsvarar bullrets.

Bladspetsarna på växter som växer för nära ledningarna, kan bli
skadade av sin egen korona. Denna skada på vegetationen säges dock
vara ganska obetydlig då de yttersta bladen i sin tur skyddar de
bakomliggande.

Jordströmmar som uppkommer på det ena eller på det andra sättet i
ledningsgatan (jfr 2.2.) kan ha ekologiska effekter. Man vet ju
t ex att daggmaskar lätt irriteras av 50 Hz och söker sig upp
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till ytan. På en förfrågan, uppgav man på Vattenfall att man ej kände

till sådana effekter. Detta låter troTigt då man känner till mycket

kraftiga jordströmmar invid rälsbunden elektrifierad trafik, men ej

har hört berättas om ekologiska effekter av detta.

3.5.

Boskap och storvilt säges ofta beta alldeles ostörda under hög-

spänningsledningar, vilket har använts som ett skäl för ledningens

harmlöshet, åtminstone för de djur som vant sig vid ledningen och

som här kanske finner ett bättre bete.

Renar i högfjället har dock observerats varit ovilliga att passera

under ledningar. Som skäl har man åberopat koronaljuden. Här kan

nämnas, att boskapsreaktioner på buller har studerats närmare i

Skara (Bo Algers), och att det kan göras även för andra djur.

Djuren kan precis som människor utsättas för obehagliga hudkontakt-

strömmar mot ledande vegetation. Egna orienterande försök på den

punkten (se avsnitt 4.4.4.) tyder på att den barfota människan kan

vara mera utsatt. En undersökning på lantbruksuniversitetet i Skara

"Kor under högspänning" som refereras i avsnitt 5.1 . synes fria

400 kV-ledningar från misstankar om skadeeffekter på åtminstone

en måttligt exponerad boskap.

Fågelkollisioner är dock den mest påtagliga risken för viltlivet.

Fåglar sätter sig sällan på högspänningsledningar. De känner

troligen såväl E-fältet som den magnetomotoriska darrningen av

en strömledare. Fåglarna kan kollidera mot ledningen därför att

de ej ser den om natten. De kan sitta på en stolpe och när de

flyger iväg, kan de flyga på en ledning och skadas. Fåglarna

ser en bunt faslinor, men vid väjningsmanövern varseblir de ej den

tunnare jordlinan högre upp.

Spårsnö kan skvallra om att räven på morgonen har patrullerat längs

ledningen, för att ta vara på nattens fallvilt. Hinderparkeringar

på jordlinor förekommer i fågel skyddsområden.

Även om alltså fåglar ej sätter sig på ledningarna, så har dock

fiskgjuse observerats slå bo i stolpkonstruktioner.
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Ski Händerna i utförandet av 400 kV- och 800 kV-ledningarna kan

möjligen i någo.i mån influera på fågel skadorna i den ena el ler den

andra riktningen. Troligen b l i r de minst för 800 kV av följande tre

skäl: Totalt b l i r det färre trådar i luf ten, den större och kraftigare

bunten faslinor syns bättre i och för s ig, samt Mnorna har hängts mera

undandraget den marknära flygregionen och de syns då också bättre mot

himlen. Flyttfåglarna verkar dock inte hotas.

Det här anförda belyses närmare i en bilaga 1, en handling nyss er-

hållen från Vattenfall.

flygfän än fåglar bör också beaktas. Man vet at t insekter

attraheras av UV-ljus, dvs i det här fa l l e t b l i r koronaskenet en

insektsfälla. Detta i sin tur kanske kan attrahera bytessökande

fladdermöss. Men fladdermössen är mycket observanta och manöver-

dugliga flygare. På Riksmuseet säger man sig inte känna t i l l att

f a l l v i l t av den sorten skulle förekomma.

Honungsbin med kupor under kraftledning har observerats må dål igt.

Bin observerades försluta öppningarna t i l l kupan. Kanske v i l l e

bina utestänga E-falten?

T i l l slut måste man fråga sig om ledningarnas magnetfält möjligen

kan påverka på fåglars och då speciellt f ly t t fåglars orienterings-

sinne. Det jordmagnetiska fä l te t är ju här också av betydelse. Inga

sådana farhågor är emellertid rimliga på något avstånd från ledningarna,

Observationer i USA som gjordes för Project SANGUINE (ett magnetiskt

kommunikationssystem mellan land och U-båtar) visade at t t i l l f ä l l i g a

felorienteringar kompenserades senare. Det påstås a t t även fisk

reagerar på magnetfält såsom fåglarna. Dessutom styrs ju fisken

även av ström i vattnet. Uppenbarligen kan inte heller dessa

effekter sprida sig långt från ledningsgatan.

3.6. AJljnäjij^atejDchväg^ reikre_ajtionsområden

Existerande praktik och regler för högspännings ledningar torde i

stort kunna tillämpas schablonmässigt, dock med särskild beaktande

av det i detta sammanhang mera betydelsefulla elektrostatiska fä l te t .

Dvs man får höja ledningen. En mera detaljerad redovisning ges i

följande kapitel , bl a om vad som bör beaktas.
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Ett motionsspår kan mycket väl läggas i en ledningsgata, skyddat av

lagom busk- och trädvegetation. Där kan det lämpligen sammanfalla med

en inspektionsväg. Väg för fordonstrafik annan än för markägarens

eller ledningens innehavares egna lokala behov bör däremot ej samför-

läggas med ledningsgatan, den bör korsa och läggas ett litet stycke

ifrån. Ävenså parkering och uppställning.

Pågår tekniska verksamheter som involverar större och speciellt noga

föremål, kan man söka vägledning i Sydkrafts och Vattenfalls brochyr

"E-FSLT, deras inverkan och hur de undviks". Risken för överslag,

dvs det förödande elektriska olycksfallet vid högspänning, belyses

närmare i 6.2. Sådana risker är minimala i allmänhet.

3.7. L_ed_ni_ng_

Svensk Standard SEN 36 01 02 definierar en "segelfri r.öjd" som i

första hand gäller för alla slags linor eller konstruktioner över

vatten. Därtill kommer ett spänningsgraderat tillägg, jfr 6.2.

som är 2,75 m vid driftspänningar i området 245-420 kV, och som skall

skydda mot möjliga överslag, På grund av blixtnedslag eller

nätets egna störningar räknar man också med överspänningar.

Utöver detta är man restriktiv i allmänhet mot att lägga hamnar

eller tekniska verksamheter (uppslagsplatser för båtar) just under

ledningar.

Av särskilt intresse är fritidsbåtförhållanden. Plastbåtars master

står ofta isolerade på däck, och mast och rigg blir därför spännings-

förande i ledningarnas fält. En uppenbar motåtgärd mot de ojordade

masterna är exempelvis den typ av jordning som rekommenderas i an-

visningarna för åskskydd enligt Institutet för Högspånningsforskning.

Står båten på trailer med gummihjul på land, blir problemet det

samma som för en bil och man kan skydda sig med en hängande kätting-

stump. Man får ej glömma att man redan vid normalt väder och ännu

mera vid åskväder kan få betydande uppladdningar av en båtrigg.

Ännu ett riskmoment är, och detta gäller även yrkestrafiken, att av

något skäl en person befinner sig uppe i masten för att utföra något

ingrepp t ex i en topplanterna, och båten då skulle passera under en

ledning. Det lokala kraftiga elektrostatiska fältet kan bemästras

av en yrkesvan person, som känner till effekterna. Men hos andra
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kan också en skräckreaktion utlösas med risk att man kan störta

ner från masten. Problemet är emellertid inte större än att information

till sjöfarten torde räcka.

Fritidsfiskare med eventuella metallspön synes enligt våra praktiska

försök att döma, ej vara någon utsatt grupp. Spöet känns dock obehagligt.

3.B. ^

En högspänningsledning ökar ej antalet blixtar mot marken, eftersom

detta bestäms av atmosfäriska förhållanden oberoende av ledningen.

Den verkar dock konsekvens lindrande på följande sätt: Ledningen

samlar med sina jordlinor i toppen alla blixtar som skulle slagit

ner i ett band vars bredd uppskattningsvis kan vara ett par gånger

stolparnas eller jordlinornas höjd över marken. På grund av stolparnas

egen jordning och den nedgrävda jordlinan mellan dessa, fördelas

blixtströmmen jämnare i marken än annars skulle varit fallet, och

risken för farliga stegspänningar minskar med detta. Det farliga

området är alltså helt begränsat till stolparnas närhet, dels på

grund av induktion vid ström genom stolpen (ca 50 000 A) och c*els

på grund av stegspänningarna. Obs. varningen för höga träd vid

åskväder!



17

4. FYSIKALISKA EFFEKTER

4.1.

Denna del handlar om det naturvetenskapliga underlaget som sådant.
Med hänvisning till naturlagarna, så kan allt vad som här sägs om
utbredningen av elektriska fält, resp om luftföroreningar och buller
kring kraftledningar exakt förutses, beräknas,mätas och åtgärdas.
Verkningarna kan för djurs och människors del vara från typen
varseblivning, stress och obehag och till biologiska skador. Så mång-
facetterad som denna bild är, och så komplicerad som biologiska
fenomen oftast är, så är en strikt förutsägelse närmast omöjlig. Man
får i stället tillgripa erfarenheter, djurexperiment, jämförelser
och analogier. Man får då ofta använda statistiska resonemang för
att kunna uppskatta en samhällseffekt.

De fysikaliska effekterna inkl uppkomsten av luftföroreningar är
alltså exakt förutsebara för högspänningsledningar. De har sin
parallell i effekter från annan elektrisk utrustning. Viktigt ur
biologisk synpunkt är speciellt alstringen av kroppsströmmar genom
fälten, överledning eller annat. Man bör observera att dessa strömmar
ej alltid är förnimbara, men ändå kan ha någon verkan. Koronaeffekter,
buller och luftföroreningar, är däremot förnimbara och kan vara
stressframkallande vid tillräcklig styrka.

4.2.

4.2.1. Allmänt. I ett flertal sammanhang vid åskväder på t ex skepps-
master, höga torn och bergstoppar, uppträder koronan naturligt och
ger sig tillkänna genom ett ljussken, ljud och ibland också ozon-
lukt. På en högspänningsledning är förutsättningen för kraftig korona
att det samlas droppar på linor respektive isolatordetaljer, från
vilka en urladdning startar. En kraftigare korona förutsätter alltså
dimma, nederbörd och droppar eller iskristaller på spänningsförande
delar.

Koronaurladdningar stjäl energi och nöter på ledningssystemet, vartill
kommer störningar utåt. Kraftföretaget är därför principiellt intresserat
av att hålla koronan låg. Vattenfall anger såsom ett årsmedelvärde för-
lusterna till 3,8 kW/km för en 800 kV trefasledning och till 0,5 kW/km
för 400 kW. Extremvärden vid dålig väderlek förmodas komma upp till
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tio gånger så höga värden. I amerikansk litteratur har uppgivits att

maxima och minima för given ledning ligger inom ett område som 1:30.

Korona kan minskas principiellt genom bättre konstruktioner.

4.2.2. Alstringen av luftföroreningar torde stiga ungefär lineärt

med koronaförlusterna. Man har åtminstone antagit så i en amerikansk

undersökning, där man tabellerat mängderna ozon och kväveoxider per

kWh förluster (Rouch m fl 1973).

Ozonvärdena i deras tabell I varierar mellan 0,45-16 q 03/kWh och för

kväveoxider 0,05-1,8 g NOx/kWh, dvs grovt räknat 1/10 av ozonet.

Det är ozonet och ej kväveoxiderna som har gjorts ansvariga för de

växtskador som observerats.

Anm. Maximivärdet för ozonalstring som här anges, 16 g/kWh, kan jäm-

föras med 20 g/kWh, som uppges för en kommersiell ozongenerator.

Ledningens ozonalstring måste ses i relation till naturlig ozon-

förekomst i svensk natur. Man kan gå två vägar:

Enligt en amerikansk beräkning för en 765 kV-ledning kan vid stor

ozonproduktion och ytterst svag vind och vid vinden parallellt med

ledningsgatan koncentrationen bli ca 10 fig/m3, att jämföras med

IVLs dagsmedelvärden (1978) för Västkusten på 42-134 ̂ g/m3, och

en-timmes-toppar på upptill 204 jug/m3. Alternativt kan man jämföra

ozonproduktionen vid en koronaförlust på hela 38 kW/km, nämligen

170 mg 03/km-s, med den ozonmängden som "naturligt" vid 1 m/s

vindstyrka sveper tvärs under ledningen under en 20 m hög ledning.

Det blir 2 g/km«s, vid koncentrationen 100 /jg/m3. Det är därmed

givet att eventuella ozonskador måste inskränka sig till lednings-

gatan och dess omedelbara närhet, dvs de är kraftföretagets eget

problem. En svensk undersökning i två ställverk har visat detsamma,

enligt IVL-uppdrag 10:1908. Jfr också bilaga 5.

Tanken har framförts att andra skadliga luftföroreningar skulle

kunna alstras genom någon koronaeffekt på andra förekommande luftföro-

reningskomponenter, t ex från industrin. Något sådant kan teoretiskt

sett vara möjligt, men är kvantitativt sett helt orimligt. Mest

sannolikt är att komplicerade kemiska komponenter i luften snarare

oxideras och nedbrytas, och att det i varje fall blir oxidanter

av förekommande kolväten. Dessa brukar man betr sin skadeverkning
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jämföra med ozon. Slutligen, om 21 % syre i luften och 78 % kväve ej

alstrar mera än ovan angivna ozon- och kväveoxidmängder, hur mycket

bör man då kunna förvänta av komponenter vilkas ursprungliga

koncentration är nere i ppm-området? Eller vilka nya skador?

En koronaurladdning alstrar naturligtvis även luftjoner. Av fysi-

kaliska skäl blir jonalstringen störst med högspänd likström. Man

brukar där ha en positiv och en negativ lina, så båda sortens joner

blir representerade. Det har gjorts undersökningar i försöksan-

läggningar, och man synes inte alls vara oroad beträffande konse-

kvenserna.

4.2.3. Buller är den for allmänheten mest markanta störningen.

Bullervärden kan uppgå till bortåt 58 dB(A) på ett avstånd av

15 m från yttersta faslinan. Bullret avtar grovt räknat ungefär

omvänt proportionellt mot avståndet från linjekällan, dvs (minst!) med

3 dB(A) per avståndsfördubbling, dämpning ej medtaget. Med

detta i minnet och under beaktande av att vi har tre linje-

källor i de tre faslinorna, kan man förutse buller på givna

avstånd och därmed ange eventuella restriktioner i marknyttjandet

för t ex bostäder och allmänna platser. Till skillnad från äldre

ledningsutföranden anges bullret ej längre vara så framträdande

vid isolatorerna på nyare ledningar. Stolparnas existens kan då

försummas. Figur 2 återger ljudnivåer nära ledning.

Figur 6 återger bullerspektra för fint väder, dimma och regnväder.

Vägda dB(A) värden finns där angivna inom området 50-60 dB(A). Gemen-

samt för samtliga spektra är den kraftiga grundtonen 60 Hz, resp

120 Hz. Just vid spänningsmaxima uppträder urladdningen som

alstrar ljudet. Det tillkommer en modulation genom faslinornas

vibration. Detta lågfrekventa brum (motsv det kända transforma-

torljudet) uppträder inte vid likspänningsöverföring. Då finns

i stället endast ett mera högfrekvent, tystare visslande

eller fräsande, som anges vara det mest störande i ljudet.

Koronabuller från kraftledning synes hittills ha blivit bedömt

enbart på sina dB(A), värden, och har då blivit jämställt med

industri- och kanske också med vägbuller. T ex då det gällt

att uppskatta bullerstörda zoner för bebyggelse. Detta kan vara

en otillåten förenkling. Vid regnväder då koronabullret är

starkt, maskeras det lätt av bakgrundsljudet. Dimma bör i någon
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mån dämpa just de störande höga frekvenserna. Detta kan motivera

ett annat sätt att värdera buller från koronaeffekten.

Enligt amerikanska uppgifter blir bullret försumbart 200-300 m från

ledningsgatan. I Sverige har farhågor framförts för avstånd upp till

1 km. Men man bör dock beakta att bullerdämpningen är av storlek

4-5 dB per avståndsfördubbling, och beroende av om det gäller dimma,

rimfrost eller regn.

400 kV-ledningarna har ej orsakat väsentliga bullerstörningar. Men

över 800 kV måste man befara att bullret kommer att vara den be-

gränsande miljöeffekten.

4.2.4. Skydd mot luftföroreningar och mot buller åstadkoms i princip

genom en mera koronafri ledning och drift, resp genom att öka skydds-

avståndet från ledningsgatan. Att höja stolparna är inte särskilt

effektivt på grund av att avståndet då ej nämnvärt ändras. Vissa

tider kan man sänka överföringsspänningen, dvs då ej hela effekten

nödvändigtvis behövs. Men detta går ej på kort varsel.

4.2.5. Radio- och TV-störningar åstadkoms av högfrekvente elektro-

magnetiska fält kring mikroblixtarna i korona samt av de höga kon-

struktionerna. Riktade antenner brukar hjälpa. Men inne i ställverket

Kolbotn för 400 kV blev ändock mottagningen ganska acceptabel, sades

det.

4.3. "HelIiwell-fenomenet"

Vid förhandlingar inför myndigheterna i State of New York (1978) an-

gående koncessioner för 765 kV-ledningar, drogs följande geofysiska

fråga fram: Utan tvivel fungerar en högspänningsledning såsom en

sändarantenn för frekvensen 60 Hz, dvs 5 000 km våglängd. Avstämd

blir den vid ledningslängden 2 500 km och ger därvid maximal ut-

strålning, men också vid en annan "antennlängd" kan avsevärda

effekter utstrålas. Fysikern Helliwell har kunnat observera att

energi från det kanadensiska ledningsnätet inmatas i stratosfärens

jordmagnetiska fält. Genom att där påverka "fångna" elektroner för-

modas det kunna orsaka röntgen- och sekundär ultraviolett strålning.

Man hamnar därmed i en problematik som även berör ozonskiktet i

stratosfären.
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Helliwel1 reserverade sig inför myndigheterna i New York mot andras

a l l t f ö r vittgående slutsatser då det gällde hans arbeten. N.Y-

kommissionen ansåg därmed at t He11 iwell-fenomenet i dessa samman-

hang var av en sådan spekulativ karaktär at t det f n ej borde

influera på deras ställningstagande för el ler emot ledningar.

Realiteten bakom Helliwell-fenomenet och dess möjliga betydelse

i sådana sammanhang belyses av bilagorna 2 och 3 . Trots a t t

detta ju ligger utanför ämnet så har det här återgivits för at t

i bästa fa l l kunna förebygga nya mindre välgrundade farhågor.

Under alla förhållanden orsakas magnetosfärens problematik

knappast av just superhögspänningen ensam, och därmed ozonskiktets.

Nygenererad UV-strålning kan vidare svårt penetrera atmosfären i

t i l l r äck l i g intensitet.

4.4. Hek;trqstati£ka_ växemnt; (E-fältet)

4.4.1. Det elektrostatiska fä l te t och dess mätning. Mellan faslinorna

inbördes och mellan dem och marken f ly ter en kapacitativ ström, som

uppladdar alla objekt med en växelspänning. Den för 80C kV aktuella

-naximala fältstyrkan b l i r högst omkring 10 kV/m, mätt i bröst-

höjd över mark. Fältets utseende har antydds i figur 1 och 2 .

Man observerar två maxima just utanför faslinorna och ett svagare

maximum i centrum. Utåt avtar fä l te t mycket snabbt, därför att de

tre faserna kompenserar varandra. Bilden ändrar sig något med

ledningens höjd över marken.

Fältets styrka i marknivå är bestämmande för ström genom kroppen,

för förnimbarhet och för risken för el-chocker. Ett enkelt fa l l

är när människan själv utgör "antenn", se figur 4 . Som ett r i k t -

värde kan man använda en mätbar ström av storleken 14 uA per kV/m

(K G Lövstrand, 1976). På samma sätt kan man mäta jordströmmen från

fordon på gummihjul el ler från en isolerad monterad rigg på en

båt. En sådan stor "antenn" spårar emellertid också det naturliga

atmosfäriska elektriska fä l te t kanske ända ner t i l l 0,1 kV/m,

vi lket bör beaktas.

Markytan avskärmas och därmed också människor och djur av en måttl igt

hög träd- och buskvegetation, som har god ledningsförmåga, över

offent l ig väg el ler plats kan vid behov jordade skyddslinor el ler

nät anbringas, fordon kan släpa på en kättingstump och staket

m m måste jordas.
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Fäl ts tyrkan pä »narken a> ' j jwen'ja^iigen beboende av såväl l inornas

höjd som av systemsoänning?i. ^ed?.n ned U J kV har även pa annan

plats än i s t ä l l ve r ken , fä l t s ty^kan overs s v i d i t förnimbarhets-

gränsen f ö r en människa. E:~ sådant K n t ^ u t n b l i r väsen t l i g t när

villkoren skall fastställ a s J ^ l J ^ L ^

4 .4 .2 . Förnimbarheten av e e<y3Stat~ s<a "~ ' i t . En människa utan

specie l la hjälpmedel kan f i»'-: nmz ",.;". te ~ oå två p r i n c i p i e l l t o l i ka

s ä t t . Det mest d i rek ta är ie"<on hir- oc:: ludreakt ioner där det lokala

f ä l t e t kommer över en v i ss , v, •>:.'<?>. hög n:va, 3- 5 kV per meter.

Det märks föret rädesvis i .)n'<!:•••, e i l e r ;v. handryggen, om handen

l y f t e s . Pann-effekten ken ;,'•._•••:•.i.i le i o^se^'ante •> en f a r l i g om-

g ivn ing . J f r civen 6 .2 .

Det andra s ä t t e t är genom GO r;' :

människan har val isolerande •••.•

béra huden pä srv.ilbenen. Hor-. ;>;-

brännässlekänslc förs v i m e - 'ic ;.:

tian far en nå ls l / l cksef fek t , o r i .

K^]?.C<i-\'-igår som äger rum om t ex

och mar'.ens grässtrån berör den

' : v > : i ; 'brännässlor" , men denna

' 7*.. =-. snart kontakten bryts.

dt-; sno. qr. is ior s lå r mot huden.

Ar människan s j ä l v jordad *;

klädnad, utsat tes hon fö r el

jordbruksmaskiner på gummihj

nära ledningen, använder n.̂

fa r l ighe tsgrad ken man då n.

t i l l f rån en t r a s i g e l u t r u ' t

e l ek t r i s k utnistnin,; ; i hern

•>v~ota e: »i- med ledande fo tbe -

.oc'.er 3-i "o r t hon berör fordon e l le r

. c . e jorda-'e s taket e l l e r p lå t tak

iska spinnsoön, mm. T i l l s tyrka och

uop i niv,.er som väl de f l e s t a känner

n p ; l e y i fr.'.n o f ö r s i k t i g h e t med

!' !o-);-( '»t .•" son redan sagts j o rdn ing .

I Japan sägs a t t man begr;.;'i<w:.-- , *:-^-cr<~ tr, Vv-kor t i l l 3 kV/m av

fö l jande skä l : lian använder- c.', j . vap i y -:ov:< skydd fö r överraskande

regnskurar. Paraplyn med c't.c i ieta". ]sKele' i t ar en god antenn,

men den hä l l s iso lerad dör' 'or .it", man oc ' - . ; brukar bära handskar.

Om man nu med skaf te ts w'y>~{'\-W-s:• konmej- i berör ing med k inden,

Sft käring urladdningen. El'•;•:" :,. •s.c s '- ir sru.; urladdningar genom en

tunn sidenhandske, sä a t t ' . k V ' ^ t känns "brännande". Detta anförs

som e t t exempel på vad mar. kö'" -åra tvungen a t t tänka på.

När det ga l le r pannhårens •"••<!•:';-.»n /̂ .,ri

v inde f fek t . Huruvida en r>rtd<."-i • d".'« a ;;v

s t ress , b l i r bådr: en DSVKO ' <>•" "• orh "f

• j r : ; " ! l e v " i - t . k f c r - - - v • > y ; : ^

likställas med en slags

ind" kan upplevas som

• i>;l og i sk fråga nar det

^r varri n C ' -. i c n a 1 .
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4.4.3. Ytliga brännskador av el-överslag. Vid tillräcklig hög spänning

slår gnistor genom huden och genom rörbränning minskas hudens elektriska

motstånd. Detta är den vanliga anledningen till el-olycksfall vid låo-

spänning. Brännmärken i huden markerar platsen.

En människa som t ex med bara ben springer genom högt gräs, kan få en

märkbar hudirritation och möjligen kan en sådan irritation bli orsak till

infektioner. Hos ställverksarbetare åtminstone har det observerats starka

hudirritationer, orsakade av genomslag genom kläderna.

4.4.4. Boskap och vilt under högspänningsledning. Undersökningen "Kor under

högspänning" visade medelst exakta registreringar att djuren på inget

sätt synes skilja mellan fältfria och fältstörda betesområden. Detta har

redan antytts i 3.5. också för observerat vilt. Man kan spekulera över

vad djuren egentligen kan förnimma. Det starka E-fältets hudreaktioner

kan möjligen tydas som ett behagligt luftdrag som håller flygfän borta?

Men varför betar kor och viU "brännässlor" i ledningsgatan, utan att

reagera? I syfte att klarlägga detta, gjordes några mätningar på

Statens veterinärmedicinska anstaU på markkontakten hos olika huddjurs

klovar, och jämfördes med en bar människofot, överraskade nog visade

människan det högre motståndet. Med andra ord, boskap kan vara mindre

störd av en stickande vegetation än människan, därför att de uppladdas

mindre. Så undersöktes tungan. Den visade sig vara betydligt mindre

känslig mot spetsurladdning än ett hudparti, rimligtvis därför att

slemmet på ytan förhindrar höga strömtätheter i nervregionen, och

tungnerverna är kanske mest känsliga för elektrolytiska stimuli.

Dvs vad man förnimmer när ett batteri undersöks.

4.4.5. Fåglar och insekter. Kollisionsriskerna har behandlats redan

under 3.5. Inget talar för att flygande fåglar kan förnimma de

elektriska fälten. Det må då vara att de varsebliver koronaljud och

ljus.

4.4.6. Explosionsrisker för bensin. Man har i USA tidigt tagit upp

frågan om det kan uppstå brand t ex om en bil tankar under ledningen

ur reservbehållare. Samma risk kan finnas för motordrivet skogs-

röjningsverktyg som skall användas där. Man bedömer denna risk som

ganska liten.
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4.5. £lektroragnetiska_ växe]_fäH (EM-fältet)

4 . 5 . 1 . EM-fältets egenskaper. Fäl tet utgörs av magnetiska k ra f t -

l i n j e r som ringformigt omsluter en strömledare. Dess styrka beror

enbart på strömstyrkan och avståndet, se f igu r 3 . Man ser också

a t t de t re luft ledarna i en kraft ledning kompenserar varandra,

precis som f a l l e t var med de elektrostat iska f ä l t e n . Styrkan avtar

snabbt u tå t . Fältets största styrka på marken motsvarar ungefär

det jordmagnetiska f ä l t e t s , och mätning utförs en l ig t f i gu r 4 .

Man bör då observera a t t jord l inan i marken mellan stolparna kan

föra några procent av strömmen i fas l inorna, och a t t f ä l t e t d ä r i -

genom b l i r l ä t t observerbart på grund av sin närhet t i l l markytan.

I övr igt är det enkelt a t t detektera fä l ten från högspänningsledningar

då man i en buss passerar under sådana. Ledningar för lägre spänningar

har givetvis lägre strömstyrkor, men de hänger också lägre.

T i l l sk i l lnad från elektrostat iska f ä l t , så tränger elektromagnetiska

f ä l t obehindrat in i bostäder. Ur f igur 1 och 3 kan man bedöma, v i lka

f ä l t som är möjliga i bostäder, och vi lken styrka de kan ha i re la t ion

t i l l andra elektromagnetiska f ä l t i bostäder, som orsakas av annan

elektr isk utrustning e l l e r av elkablar och jordströmmar. Se f i gu r 6 /

4.5.2. Fältets rent magnetiska egenskaper. Observera a t t det här gä l le r

växel fä l t t i l l sk i l lnad från det stat iska jordmagnetiska f ä l t e t , så

a t t endast system med små mekaniska tröghetsmoment ungefär i resonans

med 50 Hz kan förväntas reagera. Den möjliga störningen av f l y t t -

fåglars orienteringsförmåga kunde avfärdas redan i 3.5.

Också på cel lb io logisk nivå är or ienter ingseffekter påvisade, en l ig t

muntlig uppgift av professor Anders Ehrenberg, SU. Fast det då torde

röra sig om väsent l igt högre fä l t s t y rko r än det kan b l i fråga om ute

i en ledningsgata. M a o egentliga magnetiska mi l jöef fekter är inte

t ro l i ga , han borde förvänta sådana ef."ekter hel l re invid SJ-

spåren, där luf t ledningar och räls temporärt för upp t i l l 3 000 A,

enl ig t egna observationer, och där frekvensen är lägre.
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4.5.3. Inducerade virvel strömmar. I slutna strömkretsar i samma plan
eller nära samma plan som högspänningsledningarna, resp de ström-
förande jordledarna induceras en elektromotorisk kraft som ger upp-
hov till strömmar. Man kan räkna ut att det rör sig om mycket mindre
än 1 volt och resulterande strömstyrkor i ̂ iA-området, när en person
står bredbent eller om ett fyrfota större djur står med god mark-
kontakt. Dessa strömmar kommer som ett tillägg till de av E-fältet
inducerade på 100 ̂ iA eller mera.

Annorlunda blir det dock med verkligt långsträckta föremål och stor
induktionsarea, typ staket eller telefonledningar. Staket måste vara
jordade med lämpliga avstånd, för att spänningar mot jord inte skall
uppträda. Jag har hört berättas om en ingenjör som till sin fritids-
sti»ga med hjälp av ett staket under en kraftlednings ga ta skaffade sig
220 tf, men naturligtvis blev han ställd till ansvar för stöld av
el-kraft, och också för innehav av ur säkerhetsskäl ej godkänd
anordning. Telefonledningar och andra tekniska ^ystem skyddas på
särskilda sätt.

Farhågor för hjärtpatienter med stimulator har tidigare framförts i
USA. Eftersom det förekommer minst lika starka fält i andra samman-
hang i samhället, och stimulatorerna därför måste vara konstruerade
därefter, är frågan ganska ointressant beträffande kraftledningar.
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5. RISKGRUPPER OCH BIOLOGISKA EFFEKTER

5.1. Rji ŝ kg_rup£erna_

En ändamålsenlig definition av riskgrupperna och av deras exponering

är förutsättningen för en relevant granskning av biologiska primär-

effekter.

En person som befinner sig i eller tätt invid kraftledningsgatan,

utsätter sig för E- och EM-fälten, och dessutom för buller och

luftföroreningar, på sätt som har belysts tidigare. Dessa olika

typer av påverkan kan delas i två grupper, förnimbara och ej för-

nimbara. De förnimbara är hår- och hudreaktionerna och eventuellt

en del el-stötar samt buller och kanske luftföroreningarna. De ej

förnimbara är svaga kroppsströmmar och möjliga magnetobiologiska

fenomen. De förnimbara reaktionerna framkallar alla något stress,

som i sin tur kan ha någon verkan på organismen. Med de belast-

ningar som det är frågan om förväntas inga direkta följder av

stress på lång sikt. Med de svaga ej förnimbara kroppsströmma m a

däremot kan det här förhålla sig annorlunda. Deras möjliga effekter

skall diskuteras längre fram.

Personen i ledningsgatan får antas vara vid normal god hälsa, där-

för att han befinner sig där såsom rekreationssökande, vägfarande,

yrkesverksam i länt- eller skogsbruk, eller liknande. Vistelsetiden

kan därför också maximeras till 8 h/dygn. Bredvid en stress från det

elektriska fältet, så utsattes han även för stress från väder och

vind eller förändra förhållanden ej alltid under personlig kontroll.

Vad all slags stress angår, kan man för det första diskutera

styrkan, och för det andra påpeka att lagom beklädnad avskärmar mot

både väder och vind och mot förnimbara hår- och hudreaktioner. Stress

blir därför ointressant.

Kvarstår då kroppsströmmarna, den kännbara el-stöten i vissa fall,

och det ej direkt förnimbara EM-fältet. Här kan man jämföra med

en mycket mera exponerad grupp, nämligen ställverksarbetarna. På

grund av larmrapporter från Ryssland kom på sin tid vår egen och även

utländska berörda myndigheter att igångsätta undersökningar. Men

det ryska primärmaterialet har varken kunnat bli ordentligt redo-

visat eller kunnat bekräftas på annan plats, eller ens göras sanno-

likt. Personligen lutar jag därför åt den uppfattningen att det
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kanske kan röra sig om en konflikt i Ryssland med en helt annan

bakgrund, som har maskerats med dessa yrkeshygieniska termer.

Arbetarskyddsstyrelsens undersökningar (Gamberale, Knave, m fl 1978,

1979) omfattar yrkesverksamma i 400 kV-ställverk, jämförda med en kon-

trollgrupp också från branchen. Observerade skillnader, bl a i fertili-

teten, kan på inget rimligt sätt förklaras med den elektriska expone-

ringen. De fanns nämligen redan före exponeringen.

Ännu en betydelsefull riskgrupp är boskap med bete under ledningar.

Diskussionen om 400 kV-ledningarnas farlighet sköt riktig fart då en

exponerad besättning blev slaktad på grund av fertilitetsstörningar.

Sveriges lantbruksuniversitet i Skara igångsatte en undersökning.

(Jag kom att sitta i referensgruppen.) Även om tidpunkterna för

fertil i tetsstörningar i denna och i ännu en besättning sammanföll

ned ledningarnas idrifttagande, så verkar påstått orsakssammanhang

vara föga sannolikt. Ytterligare 36 exponerade försöksbesättningar

visade sig vara i alla avseenden normala. Man planerar nu ytterligare

undersökningar, och då kanske med väsentligt högre exponeringar.

Den mest väsentliga riskgruppen är den alltför nära ledningarna bosatta

befolkningen. Den omfattar i princip personer i alla åldrar och med

högst varierande hälsotillstånd, och exponeringen är permanent.

I Frankrike har man epidemiologiskt jämfört en befolkningsgrupp bosatt

25 m invid 200 och 400 kV med en annan grupp bosatt minst 125 m utan-

för. Inga skillnader kunde påvisas vare sig i behovet av läkarvård eller

medicinering (Strumza 1970, referat i EPRI 1975).

Med detta uppstår frågan om EM-fält-exponeringar i samhället över-

huvudtaget. Där kan man hänvisa till varje hushålls egen el-ut-

rustning med speciellt TV och småmotorer, men även möjliga läck-

strömmar kring el-distributionsnätet, som väsentliga faktorer.

Ännu mera markant blir det invid den elektrifierade spårbundna

trafiken. Ej enbart resenärerna på tågen, men även ellt i närheten

av spåren, erhåller exponeringar fullt jämförbara med de som bor

nära högspänningsledningarna, jfr figur 3 med figur 7.

En mycket uppmärksammad epidemiologisk undersökning utfördes av

Wertheimer och Leeper (1979) "Electrical Wiring Configurations
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and Childhood Cancer". Här åsyftades bostadsortens eget interna e l -

distributionssystem med sina EM-fält och man uteslöt uttryckligen

högspänningsledningar, på grund av avstånden t i l l dessa. Läns-

läkarorganisationen i Stockholms län försöker nu at t tillsammans

med den närmast berörda institutionen på KTH och med hjälp av

cancer-registret göra en liknande undersökning. (KTH, mars 1980).

Sådana drastiska effekter av enbart lågfrekventa EM-fält förvånar,

av hänsyn t i l l de EM-fält som många yrkesarbetare (för a l l del

andra också) utsattes för. Exempelvis är så fa l l e t med el-svetsare

som invid kroppen har liggande kablar förande många 100 el ler upp-

t i l l 1 000 A. En ställverksarbetare har dock högspänningsledningarna

på kanske 3 000 A på säkerhetsavstånd, som är flera meter.

En intressant riskgrupp är personer med inopererad hjärtstimulator.

Oelar av kroppen får dag ut och dag in en el-chock från en teknisk

anordning med frekvensen 70/min. Bredvid hjärtat måste ju också

andra organ kunna bl i påverkade. Men det uthärdas.

5.2. Fornjmbara_elströmma_r

Den hårretning man förnimmer i e t t E-fält , skylles på et t rent

mekaniskt fenomen, nämligen attraktionen mellan elektriskt laddade

föremål. Den kan därför ej ha någon annan direkt verkan på kroppen,

än t ex vind också skulle kunna ha. Hår har dålig elektrisk lednings-

förmåga, och vid hårroten b l i r därför strömtätheten för låg för

at t nerver skall kunna retas.

En lågfrekvent växelström b l i r förnimbar om strömtätheten i vävnad

med nerver kommer nära t i 1.1 1 mA/cm .̂ Att strömtätheten är det

väsentliga, demonstreras l ä t t genom at t med en spänningsförande nål peta

mot huden: redan ca 10 uA ger en tydl ig känsla. Finns däremot god

hudkontakt via en större y ta , så behövs det något mA för at t för-

nimmas i fingrarna, och i armen flera mA. Griper man i et t E-fält

om et t ledande föremål med en arbetshandske av tunn bomull så

"brinner" hela handytan. Men a l l känsla försvinner vid e t t stadigt

grepp med den bara och inte al ls nödvändigtvis fuktiga handen.

Därför regeln a t t om man ej v i l l besväras av "stickande" och av

småstötar (gnistor), så skall man ta et t stadigt grepp med bara

handen.
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Känsliga hudpartier är överallt där huden är tunn, och speciellt

där det finns gott om nerver. Exempel är mungiporna - däremot ej

tungan som reagerar elektrolytiskt - och den inre handledens tunna

hud. Detta senare ställe är praktiskt att använda ifall man i en

ledningsgata vill känna på en "stickande" vegetation.

Väl lokaliserade och kraftiga överslag genom huden ger brännskador,

s k strömmärken, som vid el-olycksfall kan ha ett bevisvärde.

Med hänvisning till egna kraftiga strömmärken i fingertopparna som

i fuktiga miljöer med salt och fisk hade svårt för att läkas, för-

modar jag att strömmärken möjligen i vissa miljöer kan bli orsak

till att infektioner lätt uppstår. Jfr 4.4.3.

Ström i muskulatur har väl de flesta upplevt vid oavsiktlig kontakt

med nätspänning. Svaga strömmar ger en lätt darrning, och med

tilltagande styrka försvinner muskel kontrollen helt, så att man

till slut inte kan släppa greppet. Egendomligt är här att vid

systematiska försök synes denna gräns vara ganska väl definierad,

men i ett fall då det gällde studenter och man blandade in vadhållning

eller annan mycket kraftig motivering såsom "livsfara", kunde gränsen

överskridas med minst det dubbla.

Är bröstkorgen, dvs andningsorganen och hjärtat berörda, är

situationen livsfarlig. Så är i första hand fallet vid ström från

arm till ben, och ej mellan enbart armarna. Ett kortvarigt andnings-

stillestånd har ej fatala konsekvenser, däremot ett hjärtflimmer

om den riktiga behandlingen ej omedelbart kan ges.

Skillnaderna mellan individer i förnimbarhet och förlust av muskel-

kontroll är ej så stora. Skälet synes vara att effekterna tilltar

exponent!el It med strömstyrka eller spänning. Dvs vad en person

förnimmer i en viss situation, kan vara ganska väl vägledande när

det gäller andra personers reaktioner i samma situation.

I övrigt bör beaktas att barn är mycket mera känsliga än vuxna och

att gränsvärden t ex i E-falten måste fixeras av hänsyn till barn.

Kvinnor är mer känsliga än män och deras lägre elektriska motstånd

i huden synes här också spela en roll. Beträffande djur har jag

ännu inte funnit upplysningar, men som sagt, de synes ej reagera i

E-fält där människor borde kunna förnimma något. Detta blev tyvärr

ej undersökt i Skara. Jfr också 4.4.4.
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Bland alla strömarter är den lågfrekventa kring 50-100 Hz den lättast

förnimbara och med avseende på el-olycksfallen den farligaste

(hjärtflimmer). För likström betyder inkopplingsögonblicket mest.

Vid tillräcklig högfrekvent ström, vanligen inducerad av ett EM-fält,

känns endast en uppvärmning (diathermi), om den berörda kroppsdelen

har värmekänsliga nerver. (Här ligger en fara för överexponering.)

Dessa förhållanden måste beaktas om olika fält skall jämföras med

avseende på fysiologiska effekter.

Skälet för denna utförliga redovisning är att allmänheten i kraft-

ledningsgatan så lätt kan komma i kontakt med allsköns större

ledande föremål, bilar, dåligt jordade staket och annat. Då kan

dessa kunskaper vara till viss nytta. Antag att exempelvis att man

cyklar in under en högspänningsledning, och att det blir genomslag

från nitar i cykelsadeln in på synnerligen känsliga hudpartier.

Hur vill en oinitierad person reagera på detta?

5.3. Ekströmmens ef£ek_t«?r_på_ cellnivå

En värmeutveckling (enligt Ohms lag) blir alltid följden av en ström-

passage. Orsaken är ett tilltagande av den Brownska molekylärrörelsen.

Gäller det moderata strömstyrkor, är uppvärmningen som sådan vanligen

utan betydelse. Då ligger den inom ramen av vad kroppen genom egen

metabolisk värmeutveckling homeostatiskt kan reglera.

Elektrolytvandringar, elektrofores och liknande fenomen förekommer

i biologiska vävnader, dock i första hand i samband med likström.

Läkning av skador har ansetts bli underlättad genom t ex vandring

av Ca++ eller J", I ett växelfält begränsas uppenbarligen alla

sådana möjligheter.

Direkta kemiska effekter kan en växelström ej åstadkomma. Den per

elementärprocess nödvändiga energin måste ju minst vara av den

storleken att den kan initiera en kemisk reaktion och då måste

den ligga i den allra översta delen av värmespektrum vid 37°C,

eller också i det lägre området i eV-skalan. Man kan räkna UV-ljuset

dit. Men varje uppvärmning som sådan stimulerar naturligtvis

biokemiska reaktioner.

Kroppsvätskorna som är elektrolyter, avskärmar bl a blodkroppar och

kromosomstrukturer mot E-fält.
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Svaga magnetiska fälts biologiska effekter får närmast tillskrivas

någon slags orienterande inflytande på små enheter. "Kompassnålen"

hos flyttfåglarna är kanske några kristaller i örat, och som det

har antytts i 4.5.2. finns också orienteringseffekter på den intra-

cellulära nivån. Magnetfälten från kraftledningarna överstiger ej

det jordmagnetiska fältet, men det ena är ett växel- och det andra

ett konstant fält. Elektriska utrustningar är ofta omgivna av

kraftiga fält - av den era och av den andra sorten - men man har ej

kunnat observera skadliga effekter, även där omfattande försök

har utförts. Till slut kan nämnas att de gränsvärden som ändock

har fastställts för speciella miljöer, såsom en rent förebyggande

åtgärd, också ligger tiopotenser över det jordmagnetiska fältet.

5.4. Nervsystemet

Nervsystemet fungerar elektrokemiskt och det bör därför kunna på-

verkas av kroppsströmmar och av elektromagnetiska växel fält. På-

verkningarna kan kanske även ligga under förnimbarhetströskeln.

Man skulle kunna tänka sig att genom en felstyrning av det

endokrina systemet (körtlarna) sådana ändringar på cellnivå skulle

kunna åstadkommas som kan leda till nedsatt fertilitet eller cancer.

Dvs till primärt kemiska skeenden som hypotetiskt förutsagts av

opponenter till superhögspänningen. Där har man postulerat en fjärr-

verkan av elektrisk art utgående från dessa ledningar.

En penetrering av den neurofysiologiska frågan gav följande: Ej enbart

i nervsystemet, men också i andra organ i kroppen, över olika

membraner, och som följd av muskelrörelser, uppstår elektriska

potential differenser och svaga kroppsströmmar genereras. På dessa

förhållanden bygger ju EKG och EEG, dvs att man i diagnostiskt syfte

observerar elektriska fenomen i resp hjärta och hjärna.

Nervsystemet är skyddat mot alla de störningar (elektriskt brus)

som kan äventyra den egna signalbehandlingen, bl a genom en god

(fett)isolation. Dessutom har det sina egna inbyggda logiska

mekanismer som utsorterar meningslös "information". I praktiken är

en muskel mera känslig mot en kroppsström än en nerv. Den börjar

på känt sätt reagera med sammandragningar. Börjar den reagera, så

observerar naturligtvis nerverna detta på normalt sätt.
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Nervsystemet fungerar på så vis att en kemisk vippmekanism som

involverar joner, i cell kroppens membraner genererar en elektrisk

polarisationsvåg som fortplantar sig ut längs efter nervtråden

(axonet), för att därefter via en kopplingsenhet (synapsen) på

kemisk väg förmedla ett budskap till en ny mottagare. Vippsystemet

åstadkommer elektriska impulser av bestämd storlek, som förekommer

inom frekvensområdet lägre än 1 Hz och som högst 1 kHz, bl a

beroende på om det är en order eller en information. Informationen

i sig är ofta kodad som en frekvensmodulering av dessa serier av

impulser. Om man överlagrar elektriska fält eller strömmar i de

impulsgivande membranerna får man en "bias" i vippmekanismen och

då måste impulsfrekvensen ändras i den ena eller andra riktningen.

Då kan ett "felaktigt" budskap nå mottagaren. Teoretiskt finns där-

med en möjlighet för på något sätt skadliga konsekvenser.

Men hela nervsystemet är byggt upp på ett sådant sätt att fel-in-

matningar oftast kan uppfattas som sådana och därför blir för-

kastade av styrande nervcentra såsom meningslösa. Nervsystemet garderar

sig på så sätt ej enbart mot yttre påverkningar, men också mot de

av den egna kroppen genererade elektriska signalerna som betyder

någonting annat.

En direkt och helt dold påverkan på det endokrina systemet, dvs på

såväl körtlarna som på deras nerver är inte trolig, i och

med att musklerna, sinnesorganen och deras nervsystem är mera känsliga

än hela det endokrina systemet.

Till slut måste det poängteras att varje temperaturändring i kroppens

biokemiska system på cellnivå är mycket mera väsentlig för kemiska

skeenden i cellen än man på något sätt kan förutsätta att de ej

förnimbara elektriska retningarna skulle kunna vara.

Den konklusion jag därav drar, är att ej förnimbara fält och

strömmar ej med någon rimlig sannolikt ger biologiskt konsta-

terbara effekter, som kan mäta sig med följden av normalt möjliga

temperaturändringar, feber t ex. Detta rimmar väl med el-myndig-

heternas attityd, att genom säkerhetsföreskrifter begränsa alla

läckströmmar till att ligga under det förnimbara. De anses då

vara helt ofarliga. Vad skulle annars inte läckströmmar från en

värmedyna i sängen hos en svag person kunna ställa till med?
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Ovanstående resonemang håller naturligtvis inte alls vid så höga

frekvenser att musklerna och nerverna ej kan reagera direkt, men

att primärt endast en uppvärmning äger rum, dvs en di a tarmieffekt

uppstår. Detta kan åstadkomma skador på kända sätt, om uppvärmningen

ej kan förnimmas.

5.5. Yrkeshygieniska och övriga erfarenheter

Elektriciteten har nu i stor skala använts i samhället i väl 100 år,

dvs för kollektiva behov, i industrin, i hushållen, inom medicinen

i hobbyverksamhet och på många andra sätt. Elskador utom el-olycksfall

i egentlig mening har ej observerats, dvs eventuella skador av en låg

men gärna långvarig exponering under fömimbarhetströskeln. Vi inne-

fattar här kroppsströmmar och elektromagnetiska fält från lik-

ström resp växelspänning med låg frekvens spec 50-60 Hz. På

sistone utförda omsorgsfulla studier av yrkesexponerade och av

hårt exponerade försöksdjur har inte alls kunnat bevisa några

väsentliga effekter ännu. Men studierna fortsätter.

Denna bild skiljer sig helt från kemins. Där ansåg man förr att

exempelvis vinylklorid, DDT och PCB var ganska ofarliga på grund

av låg akut toxicitet, men kom senare underfund med katastrofala

effekter av långvarig, låg exponering. En del personer fruktar

att detsamma kan gälla för elektriciteten, och 800 kV-ledningar har

blivit den främsta måltavlan.

Det ryska larmet beträffande ställverksarbetarna som kom i början

av 70-talet, inträffade samtidigt med diskussionen

kring de nyss introducerade 765 kV-ledningarna i USA, och till

planerade 800 kV-ledningar i Sverige. Som redan anförts under 5.1.,

har man ej kunnat verifiera biologiska eller rent fysiologiska

konsekvenser av högspänningsexponering. Det ligger då närmast till

hands att misstänka andra exponeringar av möjligen också kemisk

art, av ifrågasatta yrkeskategorier. Tämligen självklart dyker det

upp den möjligheten att PCB-olja ur högspänningskomponenterna, från

den tid då den fick hanteras mindre varsamt-, kan ha lagrats åratals

i kroppens fettvävnader. Jfr förhåll änderna för Östersjöns salar.

Olika kemiska risker i samhället kan därför vara lika väsentliga.
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Man kan gå så långt som t i l l at t påstå: De hälsorisker som kan uppstå

el ler obehag man vidkänner om man som yrkesverksam el ler som rekreerande

allmänhet ha råkat ramla i ett vattendrag under en högspännings-

ledning, sommar el ler vinter, är större än risken från E- och EM-

falten undsr ledningen. Men dessa hälsorisker är begripliga för

a l l a , och därför accepteras de lät tare. Utöver detta får man visa

förtroende för vår arbetarskyddsstyrelse och för dess systerorganisa-

tioner i utlandet at t kunna handlägga yrkesexponeringarna för el där

de förekommer.

Slutligen, många människor reagerar ju också på märkbart sätt

på väderleksförändringar, luftjoner och dy l ik t , så at t man t i l l

slut hamnar i en oöverskådlig djungel av möjliga miljöagens.

Där får man överlåta det åt den extremt känsliga individen at t skydda

sig själv på bästa sä t t , och ge samhällets bistånd.

En omfattande exponering som här bör nämnas, är via spårbunden t ra f ik

med överledning. Förr var det spårvägarna som i husen invid fick

kompasserna att snurra, idag är det SJ som påverkar. Spänningen där

är 16 kV vid 16 2/3 Hz, med lok som drar upp t i l l e t t par tusen A,

och motorer i boggier som alstrar egna magnetfält. EM-fälten vid

tågens sittplatser är av jämförbar storlek som under en högspännings-

ledning, el ler som det jordmagnetiska f ä l t e t , dvs kring 1/2 gauss.

Jf r f i g 7. Man kan föreställa sig vad det skulle innebära at t under-

söka t ex pendeltågpassagerarna beträffande elskador.

Elektriska motorer i handverktyg som hålls invid kroppen och

speciellt färg-TV är andra vanliga källor av jämförbar styrka.

5.6. Biologiska effekter i allmänhet

Omfattande djurförsök har utförts i speciella frågor, då djuren

specifikt exponerats för E- och/eller EM-fält. För at t med rimliga

laboratorieinsatser på rimlig t i d kunna få resultat är exponeringarna

naturligtvis mycket höga. E-fälten kan vara tiodubbelt så starka som

vad människor faktiskt kan utsättas för. Försöksbetingelserna gör

att djuren ofta utsätts för en viss stress av typen vibrationer,

l jud , luftföroreningar, elstötar när de skall dricka m m. Detta

kan föranleda at t man förutom de kanske mest intressanta patologiska

eller f e r t i l i tetsfrågorna också måste undersöka be endet och det

endokrinologiska systemet på stress.
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I EPRI-rapporterna november 1975 och July 1979 "Biological Effects of
High-Voltage Electric Fields" finns en systematisk och detaljerad
genomgång av litteraturen. Huvudkonklusionen är entydig: " it is
highly improbable that electric fields from transmission lines have
any significant biological effects on healthy individuals who encounter
such fields in a normal way under ordinary conditions." Rapporterna bör
kunna tjäna som uppslagskälla för specialstudier.

5.7. Stress

Genom att stressförhål länderna kan antas vara betydelsefulla måste
stressfaktorn preciseras. Fil kand Inger Löfgren, Stockholms universi-
tet, skriver: "Det är viktigt att beakta möjligheten ett stress-
symtom uppträder redan innan en yttre belastning "varseblives". Vidare
urskiljes följande samband mellan upplevd stress och orsak till den-
samma:

1. Högspänningsledningen ger upphov till stress på grund av fysio-
logiska effekter. Dessa kopplas helt riktigt till högspännings-
ledningen, eller också felaktigt till en inre/annan yttre orsak.

2. Högspänningsledningen ger upphov till stress på grund av den in-
formation (ev felaktig) man fått om dess skadliga effekter.

3. En inre/annan yttre orsak till stress förlägges omedvetet till

högspänningsledningen.

Slutligen vill jag poängtera att all stress bör tas på allvar.
Människor upplever säkerligen inte stress om de inte har orsak till
detta. Dock behöver den verkliga orsaken inte alltid vara den som
utpekas."

5.8. Para fy si k̂, Jrln£S_g£O£a t°£enf_z£ner ?

I syftet att kunna förstå den av många människor befarade och av
massmedia ibland underblåsta risken för smygande biologiska skador
genom en avståndsverkan, har även slagrutan ägnats uppmärksamhet.
Naturligtvis är det här en människa som reagerar på en ej klarlagd
avståndsverkan av någonting, och rutan är endast en indikator. A andra
sidan, om slagrutan fungerar realistiskt, så kan den kanske brukas
för att indikera någon avståndsverkan från el-ledningar, som alltså
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påverkar personen i fråga. Slagrutefenomen i elektriska fält har

studerats, och detta är också redovisat i litteraturen (König, 1977).

Mina medarbetare och jag har själva under en högspänningsledning be-

vittnat blockeringen av en enklare slagruteeffekt, fastän betingelserna

var dock för primitiva för att kunna godtas i vetenskaplig mening.

Nu är hela vår omgivning fylld av alla möjliga fysikaliskt be-

skrivbara fält och av icke-joniserade strålning, som t ex Presman (1970)

anser kan ha biologiska effekter. Det är ju också allmänt känt att

många människor reagerar på väderleksförändringars distansverkan.

Denna begreppsapparat har alltså penetrerats i syfte att hitta en

ny angreppspunkt på högspänningsledningar. Nåväl, man förutsätter att

de olika fälten har eller kan ha en biologisk verkan, men man

accepterar alltid det fysikaliskt mätbara fältet som det är. Inga

antydningar ges om att där finns någon tröskelspänning där fältet

skiftar karaktär och blir farligare. Så långt frias alltså 800 kV som

sådan. På större avstånd är 800 kV likvärdig med en lägre system-

spänning som finns på närmare håll.

Sådana begrepp urartar till parafysiska så snart det formas hypoteser

och postulat som definitivt ej har någon täckning längre i någon

realitet utan blir rena förvanskningar av naturvetenskapliga begrepp.

Slagrutemystikens geopatogena zoner är ett troligt exempel, och de har

idag efterträtts av superhögspänningar. Då på sin tid röntgenstrålarna

upptäcktes och deras egenskaper i stora drag blivit klarlagda, gav det

anledning till nya försök att förklara slagrutan. Så skapades an-

tagandet om de geopatogena zonerna, som liksom bildade ett nät med

många meters maskvidd över jordytan, och som kunde påvisas av slag-

rutemannen, över korsningspunkterna i nätet stod de cancerdödas

sängar! Jfr König, 1977. Följden av detta blev naturligtvis ett

geschäft i att påvisa riskabla sängplatser och i skyddsanordningar,

att placeras under sängarna.

(Kring 1950 blev jag själv inblandad i ett sådant fall såsom fysiker:
Den ena maken dog faktiskt i cancer efter ca 20 år, den andre närmar
sig nu 100 år. Bedömde jag fel?)

I detta läget är länsläkaren i Stockholms län planerade epidemio-

logiska cancerundersökning av intresse. Har man först medelst cancer-

registret identifierat lokaliteterna - mer objektivt än man kunde

på 1930-talet - så vore det intressant att också där redovisa

slagrute-responserna. Förhoppningsvis skulle man då kunna engagera
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någon av de fåtal tekniskt-naturvetenskapligt högt kvalificerade

personer i Sverige, so» med andra förutsättningar a l lvar l ig t för-

söker at t penetrera slagrutemystiken. Nästa steg vore då att studera

bostäder nära högspänningsledningar med slagrute.

Länsläkarorganisationen i Stockholm hade startat sin undersökning

med anledning av en uppsats av Wertheimer och Leeper (1979) med t i t e l n :

"Electrical wiring configurations and childhood cancer", som väckte en

del uppseende och som f l i t i g t kom at t bli utnyttjat i angrepp på hög-

spänningsledningar. Här åsyftas uppenbarligen också patogena zoner,

men nu inom själva bostadsområdet och orsakade av el-distributionsnä-

tet som är lågspänt, men där strömstyrkorna är desta högre. Kin bör

i al la t i l l f ä l l e n påpeka a t t amerikanska installationer genom sina 0-

ledare åstadkommer väsentligt starkare växelfält än europeiska, av

rent tekniska skäl a l l tså . Dessutom finns mer luftledningar, i bostads-

rummens höjd a l l tså . Men dock ligger fälten i storleksordning under

vad som h i t t i l s har ansetts vara hygieniskt betydelsefullt. Nu har i

samma t idskri f t den första epilogen kommit. J P Ful ton konstaterar:

"Contrary to Wertheimer and Leeper's results, no relationship was found

between leukemia and electric power line configurations."

I avsnitt 6.4. och i f i g . 7 redovisas slutligen karaktären av den

spårbundna trafikens "geopatogena" zoner, d v s et t område där et t

gott underlag torde finnas för epidemiologiska undersökningar av

magnetfältinducerade skador.
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6. FORMLER, STANDARDS, ALLEMANSRÄTTEN

6 . 1 . Formler för fä l ts tyrkor

För oändligt utsträckt en-ledare i l u f t gäl ler nedanstående formler.

Trefasledningar kompenserar emellert id varandra på avstånd, v i l ke t

medför den bilden av markfältstyrkor som f igur 1-3 visar.

Den maximala fäl tstyrkan jus t utanför ytterledaren l igger i onrådet

60-80 % av fä l tstyrka beräknat för en-ledare, och utåt avtager

fä l t e t betydligt snabbare än formlerna för en-ledare anger. Formlernas

syften är här a t t möjliggöra uppskattningar, bl a för SO-ledningar.

Elektrisk fäl tstyrka

E = I V
l n

S h / r
9 kV/m i markplanet

V är spänningen mot j o rd , h är ledningens höjd över marken, r är

linans respektive linbuntens ekvivalenta radie och 9 är vinkeln

ledning/jordyta vid observationsplatsen.

Magnetisk fäl tstyrka

B = 2 I / d 10'7 Tesla e l l e r mGauss

I är strömstyrkan i ampere och d är avståndet t i l l observatören.

Ledningens höjd över marken ingår e j .

6.2. Spänningstiliägg och riskavstånd för f r i ledningar

Svensk Standard SEN 36 01 01 specif icerar av hänsyn t i l l säkerheten

mot överslag mot mekaniska element e t t "spänningsti l lägg, S, spännings-

beroende t i l l ägg t i l l avstånd från f r i ledning med högre systemspänning

än 55 kV, innebärande a t t ledningens minimiavstånd t i l l mark, annan

ledning etc ökas med S." Vid "di rekt jordad system" gäl ler

S = 0,005 (U - 55) m, där U är ledningens högsta driftspänning i

kV. Dvs U är högre än systemspänningen (överspänningar.)
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Statens industriverk har fastställt s k riskavständ, som gäller för

att bl a skydda människor inom anläggning. Riskavstånd betecknas här

med R.

u
s
R

(högsta driftspänning)
(spänningstillägg)

(riskavstånd)

220
0,9

2,1

420
1,9

3,5

800
3,7

ca 5

kV
m

m

Om man på platsen måste göra en uppskattning, kan S sättas lika

med isolatorers och isolatorkedjors längd och R till ungefär det

dubbla.

6.3. Hygieniska gränsvärden för strömmar och magnetfält

Elektriska växelfälts möjliga biologiska skadeeffekter åstadkommes

genom inducerade kroppsströmmar. Några egentliga gränsvärden för

sådana har ej fastställts. Emellertid ligger tröskeln för förnim-

barhet och också en möjlig risktröskel för lågfrekventa växel-

strömmar i området 0,1 - 1 mA/cm^. För elektriska handverktyg

exempelvis begränsar SEMKO och utländska systerorganisationer

läckströmmarna till 0,5 mA. En person som fritt står i ett fält

på 10 kV/m enligt fig 4, exponeras totalt för närmast 0,15 mA,

med ca O ^ ^ A / c m 2 i bröstet och ca 2 ̂ A/cm2 i anklarna.

Kroppens motstånd är högst några kö, mel lan huvudsvål och fot-

sula. Detta vill säga att spänningsfallet hjässa-fot blir av

storleksordningen högst några volt under en kraftledning.

För konstanta resp för lågfrekventa magnetfält är osäkerheten be-

träffande möjliga biologiska effekter mycket stor. De första fysio-

logiska effekterna, bl a magnetofosfener (synnerver retas),

uppträder fr o m ca 400 Gauss eller 40 mT. Allmänt anses alla

lägre fältstyrkor vara betydelselösa, dock med reservation för vad

Wertheimer & Leepers undersökning (jfr 5.1) eventuellt kan leda

till. De faktiska fältstyrkorna direkt under högspänningsledningarna

rör sig om endast tiondels Gauss, jfr fig 3,
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6.4. Vanliga fältstyrkor i naturen och i hemmen

Vid normalt klart väder på en öppen plats är det jordelektriska
fältet ca 100 V/m, där Jorden är negativ. Under åskmoln kjm 3 kV/m
förekomma, och reversering av polariteten. Dessa fält är konstanta,
och genererar därför inga kroppsströmmar.

Inom hushållet ges det högsta elektriska fältet av elektriska värme-

dynor, enligt EPRI med 0,25 kV/m.

Det jordmagnetiska fältet i Sverige är av storlek 0,5 Gauss, och
är riktat neråt. Växel fält inom bostäder och inom kommunikations-
väsendet har redovisats i fig . Lokalt invid speciellt färg-Tv,
motorer och transformatorer kan fält av storleken några Gauss
förekomma, men fortfarande storleksordningar under vad som anses
yrkeshygieniskt vara intressant.

6.5. Standard för elektriska fält vid markytan nära ledning

Standard i ledningsgata i USSR, enl brev från Ambassaden 1979-10-18:

0,5 kV/n i bostadsbebyggelse^)

5 kV/m på höjden 1,8 m över marken i städer kring elektriska
ledningar^)

10 kV/m vid vägar3)

15 kV/m på jordbruksmark '

20 kV/m i svårtillgängliga områden (berg, skogar, öknar o dyl) 5'

Författarens egna kommendarer: 1) Uppenbarligen tar man hänsyn till
höga objekt: Takrännor som kan bli ledande, personer på tak, höga
flyttbara konstruktioner och fordon. 2) Uppenbarligen "allmän plats"
där inga speciella omständigheter kräver annat. 3) Troligen lands-
väg, där också tillfällig tankning ur reservdunk kan pågå. 4) över-
hängande risker för obehag. Yrkeshygieniska problem vid dessa fält-
styrkor. 5) Se under Allemansrätten, 6.6.

Denna ryska standard bör jämföras med Vattenfalls koncessionsan-
sökan, se planverkets rapport 49, 1980, där man begränsar sig till
vad som idag kan förekomma under 400 kV-ledningar. "Maximalt
ca 10-12 kV/m, för att vid gränsen till den med stöd av starkström-
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föreskrifterna beräknade byggnadsfria zonen ha sjunkit till 3-4 kV/m."
Ungefär liknande gränser tillämpas i USA och i Canada, dvs troligen
också lägre än de ryska (exakta uppgifter saknas).

6.6. Den nordiska allemansrätten

Allemansrätten, dvs rätten till att fritt och ostörd kunna färdas
och vistas i markerna och att där kunna plocka av den vildväxande
grödan m m och vare sig en enskild eller staten äger marken, kräver
större hänsyn hos oss. Jordlagstiftningen i USA, Canada och USSR
är annorlunda på den punkten. Sverige bör därför fastställa egna
normer för E-fälten under kraftledningarna, som också kan vara väg-
visande i Norden. I detta syfte ges en idéskiss till undersökningar
i följande avsnitt.

6.7. E-fältet kvantifierad såsom en "sanitär olägenhet"

I stället för att ange besvärligt mätbara fältstyrkor som är av
intresse för viss markanvändning, enligt 6.5. så föreslår jag att
mäta: "Strömstyrka från människokroppen i aktuell omgivning och i
aktuell ställning, mot en jordledning". Alltså motsvarande som i
figur 4. Därmed täcker man även förhållanderna om fältet är starkt
inhomogent, t ex om man ganska extremt befinner sig i toppen på en
skeppsmast under en ledning.

Fältets väsentliga olägenhet är ej dess förnimbarhet i hår och hud,
utan det är de små Överslagen genom ytterhuden vid lös kontakt med
bl a jordade föremål. Då uppstår höga lokala strömtätheter med
fysiologiska och psykiska effekter. Alternativt kunde man mäta den
spänning som en isolerad, stående människa uppladdas till. Men
komplikationerna uppkommer av att människan i allmänhet utgör en knut-
punkt i ett nätverk med kapacitativa och ohm'ska ledare.

Figur 3 återger i vårt högspänningslaboratorium observerade och
av oss provisoriskt klassade förnimbarheter och obehag, såsom en
vägledning. För simulering av högspänningseffekter i mindre skala
har en "bordsapparat" byggts. Denna består av en liten högspännings-
transformator (från oljeeldningsaggregat) som styrs med en vrid-
transformator. Högspänningen (5 000 V) förs via strömbegränsande
motstånd och mätinstrument till föremål som kan vidröras, exempelvis
gröna kvistar i en vas.
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En uppgift är att fastställa förnimbarhetsnivå och obehagsgrad

för olika högspänmngseffekter som kan uppträda under högspännings-

ledning. Därefter kan jämförelser göras med vad som kan hända av

"naturliga" orsaker, dvs väder och vind, stickande vegetation eller

annat knutet till utomhusmiljön.

Man bör inte överdimensionera problemet med allemansrätt och för-

nimbarhet av fälten. Egna observationer visar att under fältför-

hållanden kan endast ett fåtal spontant observera något, av olika

skäl som bl a hänger ihop med beklädnaden. A andra sidan reagerar

många människor mycket häftigt på elektriska stimuli, vilket

jag förmodar delvis är att betrakta som avvärjningsreaktioner.
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7. KONKLUSION

7.1. Allmänt

Besluten att bygga kraftledningar f r o m 400 kV och upp till 800 kV

och i en framtid kanske ännu högre, bör fattas uteslutande på de

vanliga tekniskt-ekonomiska, på markresursernas och på landskaps-

vårdens premisser. Den optimala systemspänningen växer med energi-

överföringsbehovet på ett markant sätt, och de ekonomiska konse-

kvenserna därav är ej ringa. Genom att höja ledningarna lagom mycket

för högre spänningar, kan alla markeffekter hållas på samma nivå

som för 400 kV eller t o m lägre. Alternatixet till högre spänning

är ett större antal ledningar för lägre spänning. Detta kräver

uppenbarligen ökade markresurser och det förfular landskapet mera,

till ingen påtaglig nytta, samt driftsäkerheten säges minska.

Den enda mera svårbemästrade nackdelen med de höga spänningarna är

ett tilltagande koronabuller, dock enbart vid speciella väderleks-

typer. Fast bostadsbebyggelse nära ledningarna, och ej miljön i

sin allmänhet, är mest utsatt. En höjning av ledningarna förbättrar

ej saken, men väl mer kostnadskrävande tekniska åtgärder.

Alternativa sätt för energi transporter över stora avstånd verkar

i allmänhet vara mindre attraktiva från alla synpunkter sett.

Risken för att från och med en viss nivå högspänningar skall

kunna utsätta människor, djur och miljön överhuvudtaget för någon

slags smygande skador, motsägs av till dags dato ackumulerad er-

farenhet över mer än 100 år och av alla nyare mål riktade undersök-

ningar av människor och försök med djur. Sådana skaderisker av-

hänger inte alls av systemspänningarna som sådana, men av de fält

och kroppsströmmar som ledningarna åstadkommer.

Undersökningar visar entydigt att vi alla i vårt elektrifierade

samhälle utsätts för sådana elektriska påverkningar i väsentligt hö-

gre grad än vi rimligtvis så som rekreerande allmänhet eller som

jord- eller skogsbruksarbetare kan utsättas för i en kraftlednings-

gata, eller som boende invid (utanför den byggnadsfria zonen.)

Ett ovädersägligt faktum är emellertid att alla hög.spänningsled-

ningar i ökande grad med tilltagande spänning, medför något slags stress
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i samhället, som kan motivera såväl tekniska som psykologiska åt-

gärder. Dvs för att minska förnimbarheten av vissa effekter, och

for att underlätta accepteringen av systemet.

Förslag har framkommit att ledningar för 800 kV bör prövas enligt

miljöskyddslagen. Argumenten borde i så fall vara storskaligheten

som sådan och en viss inkräktan på bebyggda områden, framför något

annat.

7.2. Elektrostatiska fält

På grund av sin förnimbarhet och risken för farliga skräckreaktioner

i vissa sammanhang, måste dessa fält ägnas stor uppmärksamhet.

Allemansrätten i de nordiska länderna - observera här möjligheterna

för samköming med grannländer - förutsätter att man såväl ohindrat

som ostörd kan vistas på annans ej odlad mark. Dvs här föreligger en

situation något olika den i andra länder där redan sådana högspännings-

ledningar har tagits i bruk.

Vid granskning av aspekten "segelfri höjd över navigerbara vatten"

har observerats en personrisk som för högre systemspänningar blir

märkbar. Här kan behövas en närmare utredning, angående såväl yrkes-

som fritidsbåtstrafiken.

7.3. Miljöstörningar

Korönabull er. Av hänsyn t i l l sin speciella källa och t i l l sin

speciella karaktär kan detta bul lret vara betydligt svårare at t

accepterbara än t ex e t t t raf ikbul ler av samma styrka. Detta

bör utredas bättre.

Luftföroreningar som fö l jd av koronans kemiska verkningar kan för-

summas. Ozonskador kan visserligen uppträda, men enbart i själva

kraftledningsgatan, och då på speciell t känslig gröda.

Fågelkoliisionerna kommer at t minska med stigande spänning, på grund

av ett färre antal l inor , grövre och därmed mer synbara l inor, och

högre höjd, dvs undandragna den marknära flygregionen. A den andra

sidan ökar naturligtvis risken för Hygha»erier.
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Markvegetation kan om den växer för nära, orsakas koronaskådor.

Emellertid skadas på träden endast de yttersta bladen, de bakom-

liggande avskärmas. Ävenså avskärmas människor genom träden.

Vid åsknedslag är alla högspänningsledningar konsekvenslindrande.

De fungerar helt normalt såsom åskledare, och utan att öka ned-

slagsfrekvensen.

Telefon-, radio-, och TV-störningar är dels en följd av de höga

metalliska konstruktionerna och dels av deras elektriska funktions-

sätt. Problemet synes vara överkomligt med tekniska åtgärder.

Van Al len-bälten och andra jonosfäriska förhållanden, av möjlig

betydelse bl a för stratosfärens ozonskikt, sägas bli påverkade av

elektromagnetisk strålning från högspänningsledningar. Något

nytt tillkommer inte med 800 kV. Dessa ledningar är en stor, men

inte alls den enda källan. Nåcor, skadeverkan har ej heller kunnat

göras plausibel.

Andra miljöstörningar på grund av jordströmmar eller elektro-

magnetiska växelfält finns redan överallt i samhället. Man har på

sådana ställen ännu ej kunnat påvisa skador som synas vara av vikt

när 800 kV-1edningar skall bedömas.

7.4. Avvägningar

Samhällets problem med elektrifieringen bör ses so^ en helhetsbild.

Annars riskerar man att sila mygg och svälja kameler. I detalj

anförs:

Elektrostatiska fält alstrar kroppströmmar, men mer angeläget synes

vara att granska läckströmmar från el-verktyg, jfr. 6.3. Betr.

elektromagnetiska fält hänvisas till de som orsakas av trafik enl

6.4. Buller i stort kan vägas mot högspänningsledninga^s allmänna

vinster för samhället, likaså ett ingrepp i allemansrätten, 6.6.

En fruktan för smygande biologiska skadeverkningar på särskild

utsatta grupper, och av en typ som man idag ännu saknar närmare

kännedom om och en insikt i orsakssammanhangen, kan på grund av

det sista ej vägas mot någon av de förväntade fördelarna med

superhögspänningar.
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substations. K.G. Lövstrand, Scand j work environ. & Health 3 (1976)

190-198.

Long-term exposure to electric fields. Bengt Knave m fl. Scand j work

environ & Health 5 (1979) 115-125.

Exposition för elektriska fält. F. Gamberale m f1. ARBETE OCH HÄLSA

197:10.

Electrical wiring configurations and childhood cancer. N. Wertheimer

& Ed Leeper. Am. J. of Epidemiology Vol 109 (1979) 273-284.

Electrical wiring configurations and childhood leukemia in Rhode

Island. J.P. Fulton m fl i Am. J. of Epidemiology Vol 111 (1980)

292-296.



48

50 Hz Magnetfält i bostäder. Examensarbete, A Holm & S Troedsson,
Mars 1980. Teoretisk Elektroteknik, KTH.

Monografier

Electromagnetic Fields and L i fe . A.S. Presman. Plenum Press, New
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Fig. 1. Exempel på ledningsgator i skala 1:400 (ur Rapport 46). Bilden
visar restriktioner med hänsyn t i l l kontakt- och brandrisker. De elek-
trostatiska och elektromagnetiska fältens styrka i marknivå bestäms av
faslinornas höjd över marken, spänning och strömstyrka. Maximum ligger
just en aning i utkanten av faslinorna y t te rs t , med et t svagare maxi-
mum i centrum. Utåt avtager fälten snabbt på grund av ömsesidig kompen-
sering mellan faslederna. Koronabufler däremot avtager långsammare!



(tt)
200 250 300

n- nr. m 13,7 ;-jjn
• | . ) U rn M r M i u r e i n e n t ln.Mi jht " 1 m -

1 ^ f N h " ' . * M H I U I . l ' > f

i .8 r n

-198 m

19.3 m
10 8 m

14.Tj m _,

13.0 rn
6 ml

:'!l -10 !i0 R0 /O 80 90
Diitd'icr: liom cnnrpr ROW (tnl

Fig. 2 Electric Fieltl Profile for SOO-kV Horisontal Confiyur.ition
with Three Snl)-Condur.tors

Elektriska fältstyrkor som

funktion av ledningens höjd.

Observera knutpunkten.

De beräknade fältstyrkorna

avser teoretiska en-ledare

vid markytan, se 6.1.

obs. ledning för 500 kV.

16 +

12

h[m]

30

Mätta
vöVden

Jordlina

A -10

2 - Ej bebyggelse for
varande vistelse

Ljudnlv&er

52dBA(20yuR») vid timma

34
regn
vackert vader

Beräknade
vorden

I 'ca % aparmlAngd

i
Ledning för 800 kV enl.

Planverkets Rapport 49, bilaga

-2

- 3

...4

...5

-6

—7

-8

- * + • —1-9
y[m]0 10 20 30 40 50 60 70

Fig.2. Elektriska fält och ljudnivåer under högspänningsledninqar.



0.1S

a
I
^ 0.10

111

o
X
_l
u.
O

Ul

O
| 0.0b

\

\

GROUND LEVEL

1 METER ABOVE GROUND

— . . . 3 METERS ABOVE A GROUND

Beräknat magnetjsk topp-fäItstyrka för
en-ledare enligt formel i 6.1.
I marknivå: 0,19 gauss

Faslinornas
geometri

Souice Eniler. Exhibit HM

I L
50

LATERAL DISTANCE - M

76 m«t«i- 100

FIGURE 114 MAGNETIC FLUX DENSITY UNDER A 765 kV TRANSMISSION LINE

CARRYING 1.000 AMPERES PER PHASE.
THE MAGNtllC FlUX UtNiilTY IS PROPORTIONAL TO I HE CURRENT CAHRltD
IN THE LINE THE FHiUHE SHOWS THE FLUX UfcNSITY AT A CONDUCTOR
HEIGHT OF 14 6 m (48 III THE EARTH'S MAGNETIC Ml I O IS ABOUT 0 6 GAUSS

Det magnetiska fältet under högspänningsledning, en funktion av beiastningen.



Elektrostatiskt växel f ä l t
från högspanni ne

Mätning av inducerat kroppsström,

resp. indikering av en fältstyrka-

ca 15^A / (kV/m)
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låda som hålles i handen

U är et t transientskydd
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fotbeklädnad

25 cm

40 varv

Mätning av magnetiska växelfält med
induktionsspole och digital voltmeter.

2
Inducerat EMK = spolens area i m x
antal varv x fält i Tesla x in x fre-
kvensen .
Bör i givet fall kompletteras med ett
frekvensfilter eller en bärbar oscillo-
graf.

Fig. 4. Instrumentering för mätning under hogspanningsledningar, av lack-
strömmar och av alla magnetiska växeifält.



4 GOO

3 OOO

2 000

1 000

500

EKONOMISKT ÖVERFÖRBAR EFFEKT, växelström

Teoretiskt optimum :

Effekt = (Spänning)^
v Vågmotstånd = L/C

Optimalt område för
friledningar över
stora avstånd

Systemspänningen är spänningen
mellan de tre faserna,
spänningen mot jord är
1/\T~3~ därav

Kabel,
teor.

Ekonomisk 800 kV

Mkr

2

0
"0

1 .
Anläggnings-
kostnad

Systemspänningen

130 220 400 kV 800
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ledning med stamnätets systemspänningar.
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F i g . 6 . Koronabu l le r f r å n 765 kV- ledn ing v i d o l i k a v ä d e r l e k .
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Det jordmagnetiska fältet i Sverige (konstant)
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Figur 7. Magnetiska växelfält i bostäder, i spårbunden trafik och under högspänningsledning, samt det jord-
magnetiska fältet. Förekommande yrkesexponeringar ligger helt utanför skalan.
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Koronaskador på bladspetsar

Av Vattenfall föreslagit
högsta gränsvärde

Ström vid kontakt
med föremål

Strömmen börjar bli
förnimbar i musku-
latur

— Arbete med mindre handverktyg vanskliggörs
p g av uppladdningar

Besvärande genomslag från metalliska före-
mål genom kläderna vid kontakt

Lätta genomslag genom kläderna

Vegetation i kontakt med bar hud sticker som
brännässlor

E-fältet kan förnimmas med pannhåren

E-fältet kan förnimmas med lyftat handrygg
i huvudhöjd

Urladdningar från vegetation vid hud- Fingertupp
kontakt börjar bli förnimbar (-hornhuden)

mot vegeta-
tion

Urladdningar från större föremål blir
förnimbara

Ryskt gränsvärde i
bostadsområden

Handrygg
mot vege-
tation

Mungipan
mot metall-
föremål

JlA

.300

200

100
100

50

30

10

Fig. 8. Hår- och hudeffekter m m i E-fält. Förnimbarheten

av ström vid kontakt med spänningsatta föremål,

Skalorna har satts i relationen 15 uA per kV/m, enl, fig.4,

överst. Denna tabell är ofullständigt och provisoriskt, är

utformat i syfte att belysa sammanhangen, och storleksord-

ningar'.
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Fåglar och kraftledningar

Problemen med fritast rovfågeldöd i samband med kraftledningar
har diskuterats vid ett flertal tillfällen mellan företrädare
för Sveriges Ornitologiska Förening, Riksmuseum och Vattenfall.

V1d ett möte med SOF 1976-09-22 framkom att riskerna för eldöd
1 huvudsak finns på spänningar under 70 kV och då främst vid
stolptransforma to rer.

Ett pmblem har visat sig vara att när större fåglar ska lyfta
från t ex en regel går banan i början nedåt. Risk finns d& att
fåglarna kan kooraa i kontakt rced faserna och brännas ihjäl. Ett
enkelt sätt att lösa detta problem vore att på stolpen montera
en sittpinne belägen en bit ovanför regeln. Konstruktioner för
sådana sittpinnar har tagits fram av Vattenfall och meningen
har varit att 1 samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening
genomföra observationer och utvärdering på lämpligt valda
platser. *̂

Problemet ned påflygning av kraftledningar har diskuterats vid
skilda tillfällen, senast 1 samband med 800 kV ledningen Oden-
sala - Grantorp. Oet har från olika håll framförts farhågor att
800 kV ledningen skulle utgöra en stor risk för främst den kvar?...
varande stammen av utrotningshotade rovfåglar i östra Svealand.

Vattenfall har underhand tagit del av Innehållet 1 den svenska
och utländska litteraturen på området. Vi har vidare granskat
material angående t1Vi Riksmuseet Inkommet fallvilt, s k § 18
fåglar, vad beträffar fyndplatser och förekomsten av kraftled-
ningar 1 anslutning til] fyndplatserna. Vi har därvid kunnat
konstatera att fåglar i viss omfattning omkoaait genom att de
bränts ihjäl av ledningar med lägre spänning. Däremot har v1
1 inget fall kunnat finna att fågeln omkommit genom kollision
oed stora kraftledningar.

t



Vi har vidare genom intervjuer med vår personal, som
i s i t t dagliga arbete vistas i kraftledningsgator kunnat
konstatera att stora k-aftiedmnger i allmännhet inv.e
innebär någon större risk för •fågellivet. Det hör ti 11
sail syn the te ma att fåglar hittas döda under en stor
kraftledning, där kortslutrsingsrisken är utesluten och
där fåglarna endast löper risk att dödas eller skadas
vid kollisioner mec fas eller topplinorna. Några i sam-
manhanget intressanta observationer har dock förmedlats.

Enstaka fall av döca e^ler skadade skogsfåglar har rap-
porterats i sambanc! med bygget av 400 kV ledningen Mar-
språnget - Hallsberg tor c:a 30 år sedan. Vidare har vid
byggnationen av lecninqen Kilforsen - Kallsberg »»spporterats
enstaka fall av tjäder", som kol!"cerat med ledningen.
Ledningarna är bes"yc<?.de med relative grova faslinor med 2-3
linor per fas. Topplin^n, som ligger överst på stegtoppen
och fungerar som åskleoa^e a> dock av mycket klenare ci,pensioner,
endast c:a 1 cm i diameter, i samtliga rapporterade fall
synes fåglarna ha ;>kao?.ts eller o.Tikcmit genom KO". 1 is-:on
med någon av toppigorna. Kvarsittande dun samt skadorna
på de upphittade fåglarna tyder på detta. Intressent är
vidare att fågel ko Visionerna inträffar under eller strax
efter 1 indragningen, cf!;a redan innan linorna har spants
upp t i l l sina permaner :.3 lägen. När linorna hängt uppe ett
tag och efter det *tt Aningen tagits i drift är sannolik-
heten att hitta skogsfåglar under ledningen ganska iten.

En annan fågel grupp som kan löpa risk att oöoas genom kol-
lision med topplinan är svanarna. Er rapportör har vid ett
t i l lfälle observerat un svan som vid flygning i riktning mot
en 400 kV ledning i god tid sett faslinorna och försökt flyga
Över dessa och därvi-a kolliderat med ena tapplinan.

Vid spänningar från V>C kV och uppåt ar ledningarna ofta be-
styckade med mer än en lina per fas. 600 kV ledningar har
t ex 4 grova linor per fas. En mycket vanlig Missuppfattning
som även framförts av ornitologiskt sakkunnig expertis är att
det skulle vara farligt för en fågel att samtidiqt vidröra
flara linor i samrra <;-is. Detta är dock helt. felaktigt då det
inte är någon spär.rcingsskillnad r.ellan dessa linor.

Beträffande nattfyt^nds f?.g1aH"s risk för kollisioner torde
såväl de utländskt sort de svenska erfarenheterna på området
visa att denna ri;.k ej föreligger då ledningarnas största
höjd bara vid ett fåtal platser når över 50 meter medan
flyttfåglarna rör sig i ett betydligt högre höjdregister.

Topplinorna kan soro tidigare nämnts innebära risker för fåglar
av olika slag. Ett sätt att minska dessa risker är att vid
sjökorsningar elisr korsningar med andra fågel rika områden
märka ut topplinan på lämpligt sätt. Vid engelsk studie
undersöktes möjligheten att göra topplinan mera synlig for
fåglarna. Svarta tejpbitar lindades runt topplinan med 1,9
meters intervall. Innan markeringarna anbringades kunde man
varje veckoslut hitta c:a ett dussin olika fåglar på en
ledningssträcka. Sedan markeringarna anbringats var dödsfallen
försumbara.



Vid våra samtal med ornitologiskt sakkunniga vid
Naturhistoriska Riksmuseet har framförts önskemål
om att Riksmuseet som central instans får möjlighet
att i framtiden yttra sig i ett tidigt skede av
planeringen av kraftledningar. Vi har i brev daterat
1978-12-18 till Riksmuseum föreslagit en samrådsmodell
som vi tror skulle främja samarbetet och i hög grad kunna
eliminera de konflikter som kan uppkomma emllan större
kraftledningar och ornitologiska intressen. Trots för-
nyat brev 1979-08-09 har Riksmuseum ännu inte lämnat
några synpunkter på den föreslagna samrådsmodellen.

Statens Vattenfallsverk
El- och Värmete^rfTT
Kraf ti edn i ngssekt i q

/
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Sixty-Cycle Chorus

*T"he radiation emitted by power-trans-
-»- mission lines leaks into the earth's

magnetosphere and triggers very-low-
frequency (VLF) electromagnetic dis-
turbances, write J. P. Luette of Sandia
Laboratories and C. G. Park and R. A.
Heiliweli of Stanford University in Jour-
nal of Geophysical Research. It has long
been known that natural processes art
responsible for some VLF-wa-. e distur-
bances, which have been given such
names 2s whistler, hiss and chorus be-
cause of the way they sound on radio
at audible frequencies. A wbist.er lasts
n second or two and sweeps (usuali>
downward) in frequency from about
30,000 hertz (cycles per second) to
a few hundred. Some whisiiers hav;
proved to be signals generated by a
lightning stroke in one hemisphere of
the earth and conducted to ±.e oppo-
site hemisphere through a natural
waveguide formed by the lines of force of
the earth's magnetic rieid. Hiss, which
sounds like static, can originate with
spontaneous plasma instabilities ir. the
magnctosphere. Only recently, howev-
er, has VLF-wave activity been traced
to a man-made source.

The radiation from power-'ransmis-
sion lines interacts with energetic elec-
trons that have been rrapped by the
magnetic rield of the earth. The dynam-
ics of this wave-particle interaction can
boost the power of the radiation by a
factor of 1,000 and can propel the in-
teracting electrons into the top of the
atmosphere, where they lose energy in
collisions with gas molecules. Satellite
surveys of VLF-wave activity Jink (he
power line radiation with chorus emis-
sions, which are rising tones whose am-
plitude starts at the background noise
leve! but increases rapidly at a rate of
between 200 and 2,000 decibels per sec-
ond. The surveys reveal that the starting
frequencies of many chorus emissions
over North America are harmonics of
60 hertz, which is the fundamental fre-
quency of power transmission in North

71

America. Over Europe, where power is
transmitted a! 50 hertz, the starting fre-
quencies of many chorus emissions are
harmonics of 50 hertz. And over the Pa-
cific between Alaska (which transmits
power at 60 hertz) and New Zealand
(which transmits it at 50 hertz) the start-
ing frequencies are chiefly harmonics of
both 60 and 50 hertz.

The connection between power-line
radiation and chorus emissions is com-
pelling, but does the radiation create the
emissions or merely control them? To
put it another way, does power-line ra-
diation trigger chorus emissions under
conditions that are not conducive to the
spontaneous generation of the emissions
or does the radiation simply establish
the starting frequency of emissions that
would have occurred even in the ab-
sence of the radiation? The evidence
seems to point to the first alternative.
Chorus emissions are more prevalent
over industrialized areas, which of
course consume the most power. More-
over, observations made in Antarctica
show that chorus emissions reach a pro-
nounced low on Sundays, when power
transmission is at a minimum.
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Power Line Radiation in the Magnetosphere
N't'w experimental evidence confirms that radiation

leaked from electric power lines can reach the magnet-
osphere—the cocoon provided by the earth's magnetic
field ihiit isolates us from the solar wind and protects us
from bombardment by cosmic rays. Yet the new data do
no; re•»•.-•!ve the controversy about how significantly the
magnetysphere is influenced by man-made signals. It is
possible, according to a group at Stanford University, that
certain features of the earth's space environment are con-
trolled by electromagnetic pollution.

The Stanford radio scientists envision that waves radiat-
ed from power lines travel to the magnetosphere. There
they could interact with charged particles, primarily elec-
trons, in much the same way that naturally occurring
waves do. The interaction is quite complicated, and may
"U'rn on" the m^gnctosphere by amplifying the original
waves or by spawning new emissions. If this happens, the
electrons' trajectories would be perturbed, and some of the
particles would even be lost from the magnetosphere by
dropping into the ionosphere. The type of magnetospheric
emission possibly imked with power l:ne radiation (Pi.K) is
called chorus, because tape recordings sound like a chorus
of buds chirping. To date, however, only a very small frac-

j tion of chorus has been linked indisputably with PLR.

Fascination with the role of PI.K in the magnetosphere
derives less from concern a bout environmental damage ~
PLR has been prev-.iicn: for half a century and has had no
apparent devastating impact on i if..* on earth—than from
curiosity about "the fundamental magnetospheric instabili-
ty that grows waves and precipitates particles [into the
ionspherej." says Chung Park of Stanford. If PLR cata-
lyzes this instability. Park would like to understand the

very subtle mechanism" by which it does so.

According to Park, Stanford's strongest evidence that
PLR can trigger chorus comes from a recent experiment in
which a transmitter at Siple, Antarctica, broadcast a signal
that simulated the radiation from power lines. The receiv-
er, near Robervai. Quebec, a! the other end of the magnetic
field iine that reaches the earth at Siple, monitored the mag-
netospheric emissions, f-'ven broadcast signals as weak as
0.5 watt were amplified by the magnctosphere. and chorus-
like emissions—chirps whose frequency increases rapidly
with time -started at some of the transmitted frequencies.
Although, in some cases the starting frequency of the mag-
netospheric vocalizations was shifted as much as 25 hen/.
from the transmitted frequency. P.irk.and co-workers knew
that even these emissions were triggered, because their fre-
quency changed whenever !he transmitted frequency did.

Richard Thome of the University of California at Los
Angeles and Bruce Tsurutani of the Jet Propulsion Labora-
tory, however, do not believe that the results of the Siple
experiment can be extrapolated to the entire magnet-
osphere. That experiment only probed phenomena occur-
ring along the magnetic field line connecting .Siple and Rob-
erv.il—a very special field line, they say. Above the equa-
tor, the field line is foureartn radii '.15,000 kilometers) from
the center of the earth, in a region where the density of
charged particles is very high but decreases rapidly with
altitude. Thus, says Thome, there is an excellent wave
guide between Siple and Roberval. He and Tsurutani sus
pect that considerably less magnetospberic activity would
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be induced by an experiment done at a higher latitude.
There the magnetic field lines penetrate into the deep
magnetosphere where most chorus activity occurs, and
where such wave guides are rare.

Thorne believes that virtually "all waves seen in space
can be explained as naturally occurring"—not triggered by
man-made sources. However, he and Tsurutani would be
convinced that PLR plays a major role in inducing those
waves if there is direct evidence from satellites that P!.R is
found deep in the magnetosphere. Better yet, they would
like to see PLR caught in the act of triggering chorus there.

This order is hard to fill, say the Stanford researchers,
but Paul Luette of Sandia Laboratory, who was recently a
graduate student at Stanford, came up with an appetizer. In
June he found a record from the ISEH-I satellite clearly
showing that signals, whose frequencies were constant in
time and were multiples of the power system frequency,
can be detected in the magnetosphere. Independently,
Francois Lefeuvre of the Centre de Recherches en Phy-
sique de I'Knvironncmen! terrestre el planetaire in Orleans,
France, observed similar evidence in a record from the
Furopean satellite GLOS-2. Although PLR is seen, it is not
specifically associated with any magnetospheric emissions.

Thus, direct satellite evidence that PLR triggers chorus
remains elusive. Moreover, new data from the Voyager
mission to Jupiter "prove that chorus exists without
PLR." says Donald Gurnett of the University of Iowa.
Like the earth. Jupiter has a magnetosphere. but Jupiter
does not have electric power lines. Nonetheless. Jupiter's
magnetosphere is not quiet. While Stanford's transmitter
experiment indicated that PLR could trigger chorus, the
Voyager records prove that chorus can occur naturally.

Other evidence for a strong power iine effect is equivo-
cal. The Stanford group and Kenneth Hullough and Thom-
as Kaiser of the University of Sheffield cite statistical evi-
dence that chorus occurs preferentially above longitudes
where electric power is consumed heavily and at times
when electricity use is high. Their data seem to confirm the
idea that chorus is linked to PLR, but not very con-
vincingly. Tsurufani says that "the peaks (of chorus occur-
rence| are insignificant statistical fluctuations" as they are
less than I to 2 standard deviations from the background.
Furthermore, Tsurutani and Thorne obtained data with the
OGO-5 satellite that disagree with the Stanford and
Sheffield data.

Although armed with more and better data than they had
4 years ago, when Stanford's Robert Hell well first discov-
ered that PLR might affect the magnctosphere. the phys-
icists are still arguing about how much magnetospheric ac-
tivity is natural and how much is induced by PLR. Ironical-
ly, the controversy could be resolved in a single day if a
short, simple experiment were done. Hut no one has had
the audacity to suggest turning off all the electric power
plants in the world, even briefly. To get a better idea about
interaction between PLR ami the magnetosphere. a Cana-
dian power company currently is measuring the radiation
from some of its transmission lines, and some Japanese re-
searchers have proposed sending balloons, rockets, and
satellites into the magnetospherc for the expressed purpose
• >f monitoring the effects of PLR.
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