
SKJEMA FOR RE GISTRERING A V RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg

Beskrivelse av i M agnetfelt langs høyspentlinj en; helserisiko/kreftfare
uønsket hendelse '

Situasj on : SJ Fred Kri g
Årsak til Påvirkning fra magnetfelt langs høysp entlinj en
hendelsen
Årsaks- Legge bebyggelsen i god avstandfra senter høysp entledning.
reduserende
tiltak
Sannsynlighet D Lite sannsynlig t Mindre sannsynlig

XJ Sannsynlig t Meget sannsynlig
D Har ikke klassifisert

Konsekvens- Avstand fra høyspentlinj e til varig opphold/byggeomr äde anbefales å
reduserende være over minimumsavstandene i Hafslund N ett as sin beregning av
tiltak magnetfelt, datert 13 .12. 07.
Konsekvens Økt kreftrisiko(leukerni) hos barn.
beskrivelse
Konsekvens- Konsekvensgradering
gradering

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal

Mennesker X
Miljø X
Ok. Verdier X
Drift/prod. X
Annet

Risiko Jfr Hafslund Nett as vil magnetfeltets styrke avhenge av strømstyrken i
høyspentledningen. For luftledninger har også linjeoppheng og fordeling av
laster på de ulike linjesettene betydning. Feltets intensitet avtar raskt med økt
avstand fra senter linje. Se for øvrig beregninger fra Hafslund N ett as
(kommentert i vedlegg 3 til oversendelsen).

Statens strålevern anbefaler 0.4 mikroTesla som grenseverdi for
utredningskrav, siden det ved varig opphold i magnetfelt med verdier
over 0.4 mikrotesta i sj eldne tilfeller har vært påvist celleforandringer
hos barn. Linj en ligger normalt kun med spenning, dvs det er da ikke
elektromagnetiske felt langs linj en. Linjen kan belastes med inntil 750
A , men belastes normalt ikke med mer enn 150 A hvis den er
strømførende. Linj en benyttes hovedsakelig ved dri ft og vedlikehold av
andre linj er, ski fte av isolater og ved linj ebefaring.

Beregningen er gjort ut ifra 3x 150 A i lederne, og vi ser at i senter av
ledningen er magnetfeltet beregnet til 1,6 mikroTesla. Ved
byggeforbudsbeltet på 12 .7 m har magnetfeltet en verdi på ca 0.55
mi cro Tesla. For å komme ned på grenseverdien for utredning, dvs 0 .4
mikro Tesla, må bebyggelse for varig opphold ligge 16 m unna senter



linje. Beregningene viser at selv i senter av ledningen basert på
fremtidig årsgjennomsnitt på 35 A/ fase, vil magnetfeltets styrke være på
maks 0 .22 mikrotesla ( dvs ca 50 % under anbefalt grense for
utredningskravet på 0.4 mikrotesla).

Det er å merke seg at Hafslund Nett as opplyser at linjen sj elden er i
, bruk, og at magnetfeltet kun oppstår når det går strøm i linj en . Forslag
til reguleringsp lan med bestemmelser forholder seg derfor ti l Hafslund
N ett as sin egen byggegrense på 12 .7 m . I forslag til illustrasj onsplan er
bebyggelsen anlagt med min. 16 m fra senter linj e, for å belyse hvordan
dette vil påvirke utformingen av området. Det vil likevel kunne være
aktuelt å anlegge bebyggelse uten varig opphold, eks carport inn til
byggeforbudssonen på 12. 7 m.

Forslag til
mottiltak

Legge b yggeområde for varig opphold med avstand over
minimumsverdiene i forhold til verdi med krav om utr ednin g.

Merknader
( forutsetninger
f.eks . om tid og
sted, u sikkerhet,
m .v .. )

Det er vanskelig å forutsi fremtidig bruk av linjen, utover at Hafslund
N ett as b eregner l % økning i strømforbruket pr. år.

Til orientering:
På Statens strålevern sine nettsider står det følgende under kapittel 50
Hz og helse:  "Sammenfattet antyder bef olkningsstudier en mulig doblet
risiko f or utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien f or
magnetfelt i hj emmet er over 0.4 mikrotesla ... ... .... En dobling i
leukemirisikoen innebærer en okning fra ca 1:20 000 i l 1:10 000 p er
år, og i Norge vil det statistisk innebære ett ekstra tilfelle av leukemi
hvert sj ette år blant barn som er utsatt f or magnetfelt f ra
høysp entledninger. Dette vurderes som en meget lav risiko. En sikker
konklusj on kan man imidlertid ikke trekke." Vurderingen av andre
helseeffekter har vært inkonsistente og vansk elige å tolke. An dre
installasjoner som avgir magnetfelt, er for ek sempel varmekabler,
mobiltelefoner, klokkeradioer , kopimaskin, mikrobølgeovn med m er.
Vanligvis er det tilstrekkelig å oppholde seg over 30 cm fra slike
installasjoner. Sikre helseeffekter er vanskelig å påvise.

Utført av:

Ovre Romerike Prosj ektering  AS  v/siv.ark. Lena S orum O lstad ___. . ---- ---------- - -------- --------- --------- --
Sted, dato:
Jessheim , 31.01.08.



SKJEMA FOR RE GISTRE RING A V RI SIKO OG SÅRBARHET Vedlegg
Beskrivelse av ! 1. Grunnforhold : evt . setningsskader på bygg og utearealer
uønsket hendelse
Situasjon : XI Fred J Kris
Årsak til Stabilitetsforholdene i grunnen endres ved utbygging.
hendelsen ''

Årsaks- : Fundamentere til stabile masser
reduserende '

tiltak '

Sannsynlighet D Lite sannsynlig t Mindre sannsynlig
' [XJ Sannsynlig D Meget sannsynlig'' D Har ikke klassifisert

Konsekvens- i Benytte egnede fundamenteringsmetoder i hht grunnforhold.
reduserende ! Masseutskifting under bygg. Forbelastning med overhøyde, alternativt
tiltak : masseutskifte med lette masser.
Konsekvens i Skader på bygning og utearealer.
beskriv else
Konsekvens- ' Konsekvensgradering

'
gradering ''

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal

'' Mennesker x
'

Miljø X
'

t
Ok. Verdier X

t

Drift/prod. X
Annet

Risiko Når det gjelder faren for setningsskader på bygg og utearealer vurderes dette
til å være lite sannsynlig, så fremt geotekniske vurderinger i rapport 07-81 nr
feolges.

Forslag til N evnt under konsekvensreduserende tiltak.
mottiltak
Merknader Det er registrert opptil 12  %  humus i tørrskorpeleiren under øverste
( forutsetninger moldlag/vegetasj on. Såpass høyt humusinnhold vil gi setninger på
f.eks. om tid og bygg.
sted, usikkerhet, Det kan i tillegg til masseutskifting og forbelastning er peling til fjell,
m.v .. ) enten betongpeler eller stålkj em epeler. Fjellet ligger relativt grunt.

Det maparegnes mer geoteknisk bistand i senere planfase.
Utført av:
Øvre Romerike Prosj ektering AS w/siv.ark. Lena Sørum _Olstad  _________ .. . .. .. _________________________ ... · ·-· ·
Sted, dato: Jessheim, 31.01.08.


