
JÄRNVÄGSPLAN/SYSTEMHANDLING
Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

EMF
Teknisk PM, 2016-10-10
Ärendenummer: TRV 2014/71699



JÄRNVÄGSPLAN/SYSTEMHANDLING Dubbelspår Ängelholm-
Helsingborg, Romares väg

EMF
Ärendenummer: TRV 2014/71699

Skapad av: Amin Nasri, Sweco
Fackansvarig: David Smedberg, Sweco
Dokumentdatum: 2016-10-10
Ärendenr: TRV 2014/71699
Version: 01.00
Projektnr: 7500745



JÄRNVÄGSPLAN/SYSTEMHANDLING Dubbelspår Ängelholm-
Helsingborg, Romares väg

EMF Teknisk PM, 2016-10-10

3

Innehåll
1. Inledning ............................................................................................ 2

1.1 Vad är Elektromagnetiska fält? ..................................................... 2
1.1.1 Allmänna råd om exponering av magnetfält .............................. 2

2. Beräkningsförutsättningar ................................................................ 4
2.1 Omfattning av beräkningar ............................................................ 4
2.2 Trafikprognos ................................................................................ 4
2.3 Autotransformatorsystem .............................................................. 4

2.3.1 Kontaktledningskonfiguration .................................................... 5
2.4 Fördelning av ström i parallella ledare .......................................... 6
2.5 AT-fönster ..................................................................................... 6

2.5.1 Strömmar i AT-fönstret .............................................................. 9
2.6 Strömprofiler ................................................................................. 9

2.6.1 Antaganden snabbtåg (X 55)..................................................... 9
2.6.2 Antaganden Öresundståg (X31) .............................................. 10
2.6.3 Antaganden pågatåg (X61) ..................................................... 10
2.6.4 Antaganden godståg (endast Ängelholm-Kattarp) ................... 10

2.7 Övriga antaganden ..................................................................... 10
3. Beräkningsmetodik ......................................................................... 12

3.1 Ström- och hastighetsprofiler för olika tågtyper och riktning ........ 12
3.1.1 Ström- och hastighetsprofil snabbtåg ...................................... 12
3.1.2 Ström- och hastighetsprofil Öresundståg................................. 14
3.1.3 Ström- och hastighetsprofil Pågatåg........................................ 17
3.1.4 Ström- och hastighetsprofil godståg ........................................ 19

3.2 Anpassa strömprofiler med prognos för tågtrafik ......................... 22
3.2.1 Sammanlagda strömmar alla tåg under en timme ................... 22

3.3 Beräkna magnetfält ..................................................................... 25
4. Beräkningsresultat .......................................................................... 26

4.1 Magnetfältsnivåer på en meters höjd hela beräkningsområdet
(Ängelholm-Maria).................................................................................. 26

4.1.1 Magnetfältsnivåer AT-fönster 1 (km218+580 till 223+600) ...... 27
4.1.2 Magnetfältsnivåer AT-fönster 2 (km223+600 till 231+130) ...... 27
4.1.3 Magnetfältsnivåer AT-fönster 3 (km231+130 till 240+270) ...... 28

5. Kommentarer på resultat ................................................................ 29
5.1 Osäkerheter i resultaten.............................................................. 29

5.1.1 Osäkerheter i hastighet och strömprofiler ................................ 29



JÄRNVÄGSPLAN/SYSTEMHANDLING Dubbelspår Ängelholm-
Helsingborg, Romares väg

EMF
Ärendenummer: TRV 2014/71699

5.1.2 Antal tåg .................................................................................. 30
5.1.3 Kontaktledningskonfiguration .................................................. 30
5.1.4 Matning från inmatningspunkter .............................................. 30
5.1.5 Tidtabell .................................................................................. 30
5.1.6 Fördelning av strömmar i parallella ledare ............................... 30
5.1.7 Försummande av jordströmmar .............................................. 31
5.1.8 Värden på speciella platser ..................................................... 31
5.1.9 Slutsats om osäkerheter i resultaten ....................................... 31





2

1. Inledning
Denna rapport redogör för exponeringen av elektromagnetiska fält utmed den
planerade dubbelspårssträckan mellan Ängelholm och Helsingborg.

1.1 Vad är Elektromagnetiska fält?

Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska och
magnetiska fält. Elektriska fält alstras av spänning och mäts i enheten volt/meter
(V/m), magnetiska fält alstras av ström och dess flödestäthet mäts i enheten tesla
(T) eller mikrotesla (μT). Denna utredning rör bara magnetfält.

Hur starkt magnetfältet är beror på hur långt avståndet är till den elektriska ledaren
eller apparaten. Generellt avtar magnetfältet snabbt med avståndet. Om
magnetfältet alstras från en rak ledare avtar det proportionellt, dvs. med 1/r (där r
är avståndet). Från en trefas kraftledning avtar det ungefär med avståndet i kvadrat,
dvs 1/r2 och från en punktkälla med avståndet i kubik, dvs. 1/r3.

När man har en tvåledare, där strömmen i varje ledare går i motsatt riktning,
kommer strömmarna att ge upphov till motriktade magnetfält som till viss del tar ut
varandra. Magnetfältet från en tvåledare avtar ungefär med avståndet i kvadrat, för
fall då avståndet till tvåledaren är större än det inbördes avståndet mellan ledarna.

1.1.1 Allmänna råd om exponering av magnetfält
I SSMFS 2008:18 beskrivs Strålsäkerhetsmyndigheten allmänna råd om
begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, som bygger på
rekommendationer från EU:s råd. Syftet med dessa allmänna råd är att skydda
individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för
elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz. I den svenska järnvägens
kraftförsörjningssystem är frekvensen 16,7 Hz.

De allmänna råden baseras på grundläggande begränsningar som säkerställer att
elektriska eller magnetiska fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör
funktioner i nervsystemet eller ger upphov till skadlig värmeutveckling. I
frekvensområdet 4 Hz - 100 kHz anges de grundläggande begränsningarna av
strömtätheten (mA/m2) som f/500, där f är frekvensen. För att översätta detta till
mätbara storheter har referensvärden tagits fram som säkerställer att de
grundläggande begräsningarna inte överskrids. Referensvärdena ska inte
överskridas i något område där allmänheten vistas. I frekvensområdet 8-800 Hz
anges referensvärdet för magnetisk flödestäthet (µT) av 5000/f. För det svenska
kontakledningssystemet med frekvensen 16,7 Hz innebär det 300 µT. För
kraftledningar i det svenska elnätet, som har frekvensen 50 Hz, är referensvärdet
istället 100 µT. 1 Detta referensvärde avser momentanvärden.

1 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för
elektromagnetiska fält, SSMFS 2008:18
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Det finns misstankar om eventuella hälsoeffekter vid långtidsexponering för
elektromagnetiska fält på ställen där människor vistas stadigvarande. Det saknas
dock vetenskapligt stöd för att sätta några riktlinjer. Strålsäkerhetsmyndigheten,
Socialstyrelsen, Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket har formulerat
följande försiktighetsprincip som vägledning för beslutsfattare:

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga
kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som
avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller
nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att
utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.”2

Under våren 2016 lade också Strålsäkerhetsmyndigheten fram en ny
försiktighetsstrategi som var tänkt att ersätta ovanstående försiktighetsprincip.
Försiktighetsstrategin är i skrivande stund (september 2016) dock under
ombearbetning.

2 Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält – en
vägledning för beslutsfattare, ADI 447
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2. Beräkningsförutsättningar
2.1 Omfattning av beräkningar

Beräkningar har gjorts för respektive autotransformatorsektion (AT-
fönster) på sträckan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria, vilka beskrivs mer
avsnitt 2.5, och det är dessa som resultaten presenteras kring.

2.2 Trafikprognos

Siffror på antal tåg som förväntas trafikera banan per dygn, prognosår
2040, har erhållits som underlag för beräkningarna. Ingen hänsyn har
tagits till hög- och lågtrafiktimmar, utan tågen av respektive typ har
placerats ut jämnt över dygnet.

Följande trafikeringssiffror har använts:

Tabell 1 Trafiksiffror (antal tåg/dygn) på sträckan Ängelholm-Maria, prognosår
2040.

Snabbtåg

X55

Öresundståg

X31

Pågatåg

X61

Godståg
(endast
Ängelholm-
Kattarp)

Summa

Antal tåg/dygn
(båda
riktningarna)

24 68 52 5 149

2.3 Autotransformatorsystem

Banan kommer att utformas som ett autotransformatorsystem. Trafikverket
använder ett symmetriskt 30 kV AT-system med 2 x 15 kV3. Utöver
kontaktledningen används negativ matning, enligt bild nedan. Den negativa
matningen och kontaktledningen har samma potential men ligger i motfas,
vilket betyder att spänningen mellan kontaktledningen och den negativa
matningen blir dubbelt så stor (3o kV) som mellan kontaktledning och räl
(15 kV).  Den negativa matningen refereras också till som matarledning
eller ATL i beräkningarna.

3 TDOK 2014:0507, Version 1.0, 2015-03-02. BVS 1543.11601 –
Kraftförsörjningsanläggningar, Autotransformatorsystem - systembeskrivning
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Figur 1 Skiss över autotransformatorsystem4

Sträckan mellan två autotransformatorer kallas hädanefter för AT-fönster.

2.3.1 Kontaktledningskonfiguration
För beräkningarna har en kontaktledningskonfiguration av standardtyp
antagits, enligt TDOK 2014:0507, se Figur 2 nedan, som sedan har speglats
för dubbelspåret, se Figur 3 nedan.

Figur 2 Ledningkonfiguration för AT-system från TDOK 2014:0507.

Figuren ovan har sedan speglats för dubbelspår. Avståndet mellan
respektive spårs spårmitt har antagits till 4,5 meter.

4 Trafikverket, Kraftförsörjning av höghastighetslinjer, 2015-07-31
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Figur 3 Antagen ledningskonfiguration för dubbelspår.

Denna konfiguration har antagits för hela beräkningsområdet, ingen
hänsyn har därför tagits till om konfigurationen skiljer sig utmed sträckan.
Strömmen har beräknats i s-räl, kontaktledning och matarledning. Det har
antagits att förstärkningslinan (FÖ) är parallellkopplad med
kontaktledningarna hela sträckan och att de är förbundna var 300 meter.
Jordlinan är förbunden med s-rälen var 300 meter.

2.4 Fördelning av ström i parallella ledare

I beräkningsmodellen beräknas tre olika strömmar för varje spår,
motsvarande blåa, röda och gula punkter i Figur 2 och Figur 3: (a) den
ström som går i s-räl och jordlina, (b) den ström som går i kontaktledning,
FÖ-lina och bärlina samt (c) den ström som går i matarledningarna (ATL1
och ATL2). Det har antagits att strömmen är jämt fördelad mellan
kontaktledning, FÖ-lina och bärlina samt mellan de två matarledningarna.

För S-räl och jordlina har antagandet gjorts att all ström går i S-rälen, trots
att de två är parallellkopplade. Detta är ett konservativt antagande som
medför att den reducerande effekt på magnetfältet som jordlinan har
försummas.

2.5 AT-fönster

Sträckan mellan två autotransformatorer kallas för ett AT-fönster.

Som underlag för beräkningarna har antagits att det kommer finnas tre AT-
fönster utmed sträckan Ängelholm -Maria, dessa hänvisas i beräkningarna
till Fönster 1-3 sett från Ängelholm till Maria. Detta baseras på att man
planerar att framtida autotransformatorer placeras på följande positioner
utmed sträckan Ängelholm -Maria:
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· Km218+580, 2 AT per spår (USP+NSP)

· Km223+600, 2 AT per spår (USP+NSP)

· Km231+130, 2 AT per spår (USP+NSP)

· Km240+270, 2 AT per spår (USP+NSP)

Kontaktledningen på sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg matas
via kopplingscentralen i Ängelholm, inmatning över frånskiljare i Kattarp
från Åstorp omformarstation och via kopplingscentralen i Ramlösa, se figur
6.

Övriga km-tal som är av intresse för våra beräkningar och som antagits:

· Km231+130 motsvarar inmatningspunkten i Kattarp från Åstorp
omformarstation.

· Pågatågen stannar i Ängelholm (Km217), Kattarp (Km229+500),
Ödåkra (Km234+500) och Maria (Km239+500).

I Figur 5 nedan har en skiss ritats upp över hela sträckan Ängelholm-Maria
med AT-fönster enligt antaganden. Vidare antas att inmatning sker i
Ängelholm (via kopplingscentralen), Kattarp (över frånskiljare från Åstorp
omformarstation) och Maria (via kopplingscentralen i Ramlösa), samt att
dessa tre inmatningspunkter är lika starka (dvs andelen inmatad effekt från
endera hållet står i proportion till avståndet).

För att förenkla beräkningen av magnetfält, delades sträckan Ängelholm-
Maria upp i två delar: Ängelhom-Kattarp och Kattarp-Maria. För avsnittet
Ängelhom-Kattarp, matas tågen från matningspunkterna 1 och 2 (visas i
figur 5) och för avsnittet Kattarp-Maria,  matas tågen från
matningspunkterna 2 och 3.
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Figur 4 Förslag på matningssystem för den elektrifierade tågdriften för projektet
dubbelspår Ängelholm–Helsingborg, Romares väg.
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Figur 5 Skiss över sträckan Ängelholm-Maria där gula området motsvarar första
beräkningsområdet och gröna området motsvarar andra beräkningsområdet

2.5.1 Strömmar i AT-fönstret
I ett AT-fönster antas returströmmen till framförvarande och
bakomvarande AT genom rälen gå från 0 till 100 % respektive från 100 till
0 % när tåget rör sig genom fönstret.

2.6 Strömprofiler

Det huvudsakliga underlaget för beräkningen är de strömprofiler för banan
som har skapats baserat på tågtekniska data och
spårhastighetsbegränsningar. Utmed sträckan Ängelholm-Maria, trafikerar
fyra typer av tåg: snabbtåg (X55), Öresundståg (X31), Pågatåg (X61) och
godståg (endast Ängelholm-Kattarp).

2.6.1 Antaganden snabbtåg (X 55)
I underlaget vid framtagande av strömprofil för snabbtåg utmed banan har
följande antaganden gjorts:

· Tåglängd 170 m
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· Maxeffekt = 3,18 MVAè Maxström (15 kV) = 212 A

· Maxhastighet = 200 km/h

2.6.2 Antaganden Öresundståg (X31)
I underlaget vid framtagande av strömprofil för regionaltåg utmed banan
har följande antaganden gjorts:

· Tåglängd 160 m

· Maxeffekt = 2,3 MVAè Maxström (15 kV) = 153,3 A

· Maxhastighet = 180 km/h

2.6.3 Antaganden pågatåg (X61)
I underlaget vid framtagande av strömprofil för regionaltåg utmed banan
har följande antaganden gjorts:

· Tåglängd 100 m

· Maxeffekt = 2,0 MVAè Maxström (15 kV) = 133,3 A

· Maxhastighet = 160 km/h

2.6.4 Antaganden godståg (endast Ängelholm-Kattarp)
I underlaget vid framtagande av strömprofil för godståg utmed banan har
följande antaganden gjorts:

· Tåglängd 500 m

· Snitteffekt = 5,0 MVAè Snittström (15 kV) = 333,3 A

· Maxhastighet = 100 km/h

2.7 Övriga antaganden

Utöver ovan nämnda antaganden, har också följande punkter antagits i
samband med beräkningarna:

· Jordströmmar är försummade.

· Det antas att uppspår och nedspår är sektionerade från varandra.

· Underlaget om strömmar tolkas så att lok antas återmata när
dragkraften är negativ.
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· Beräkningarna är gjorda i ett vertikalt plan, med antagande om lång
rak ledning.

· Inga skärmande material antas finnas invid spåret.
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3. Beräkningsmetodik
För att beräkna långtidsmedelvärdet av magnetfält utmed banan har en
beräkningsmodell använts.

3.1 Ström- och hastighetsprofiler för olika tågtyper och riktning

Strömmarna för de olika tågtyperna i respektive riktning, Ängelholm-Maria
samt Maria-Ängelholm, har förts in i beräkningsmodellen.

3.1.1 Ström- och hastighetsprofil snabbtåg
Strömmarna för snabbtåg baseras på hastighets- och strömprofilerna
nedan, där hastigheten (km/h) respektive strömmen (A) visas som funktion
av läge (km) i Figur 6 och Figur 8 respektive tid (min) i Figur 7 och Figur 9.
Sträckan anges från km218+600 (nära Ängelholm) till km240+300
(Maria). I figurerna nedan står ST_Ä_Mia för snabbtåg Ängelholm-Maria
och ST_Mia_Ä för snabbtåg riktning Maria-Ängelholm.

Figur 6 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för snabbtåg,
riktning Ängelholm-Maria.
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Figur 7 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för snabbtåg,
riktning Ängelholm-Maria.

Figur 8 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för snabbtåg,
riktning Maria- Ängelholm.
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Figur 9 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för snabbtåg,
riktning Maria- Ängelholm.

3.1.2 Ström- och hastighetsprofil Öresundståg
Strömmarna för Öresundståg baseras på hastighets- och strömprofilerna
nedan, där hastigheten (km/h) respektive strömmen (A) visas som funktion
av läge (km) i Figur 10 och Figur 12 respektive tid (min) i Figur 11 och Figur
13. Sträckan anges från km218+600 (nära Ängelholm) till km240+300
(Maria). I figurerna nedan står OT_Ä_Mia för Öresundståg Ängelholm-
Maria och OT_Mia_Ä för Öresundståg riktning Maria-Ängelholm.
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Figur 10 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för Öresundståg,
riktning Ängelholm-Maria.

Figur 11 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för Öresundståg,
riktning Ängelholm-Maria.
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Figur 12 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för Öresundståg,
riktning Maria-Ängelholm.

Figur 13 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för Öresundståg,
riktning Maria-Ängelholm.
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3.1.3 Ström- och hastighetsprofil Pågatåg
Strömmarna för Pågatåg baseras på hastighets- och strömprofilerna nedan,
där hastigheten (km/h) respektive strömmen (A) visas som funktion av läge
(km) i Figur 14 och Figur 16 respektive tid (min) i Figur 15 och Figur
17Figur 7. Sträckan anges från km218+600 (nära Ängelholm) till
km240+300 (Maria). I figurerna nedan står PT_Ä_Mia för Pågatåg
Ängelholm-Maria och PT_Mia_Ä för Pågatåg riktning Maria-Ängelholm.

Figur 14 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för Pågatåg,
riktning Ängelholm-Maria.
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Figur 15 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för Pågatåg,
riktning Ängelholm-Maria.

Figur 16 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för Pågatåg,
riktning Maria-Ängelholm.
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Figur 17 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för Pågatåg,
riktning Maria-Ängelholm.

3.1.4 Ström- och hastighetsprofil godståg
Strömmarna för godståg har antagits vara konstanta och baseras på dess
snitteffekt. Hastigheten (km/h) respektive strömmen (A) visas som
funktion av läge (km) i Figur 18 och Figur 20 respektive tid (min) i Figur 19
och Figur 21. Sträckan anges från km218,6 (nära Ängelholm) till km229,5
(Kattarp). I figurerna nedan står GT_Ä_Ka för godståg Ängelholm-Kattarp
och GT_Ka_Ä för godståg riktning Kattarp-Ängelholm.
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Figur 18 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för godståg,
riktning Ängelholm-Kattarp.

Figur 19 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för godståg,
riktning Ängelholm-Kattarp.
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Figur 20 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av läge (km) för godståg,
riktning Kattarp- Ängelholm.

Figur 21 Hastighet (km/h) och ström (A) som funktion av tid (min) för godståg,
riktning Kattarp-Ängelholm.
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3.2 Anpassa strömprofiler med prognos för tågtrafik

Strömmarna för de olika tågtyperna i de olika riktningarna har repeterats
det antal gånger som krävs för att matcha den antagna mängden tåg per
dygn. Tågen av respektive typ har antagits jämnt fördelade över dygnet.
Detta motsvarar inte en verklig situation, men antagandet har försumbar
inverkan på slutresultatet eftersom endast långtidsmedelvärden är av
intresse.

3.2.1 Sammanlagda strömmar alla tåg under en timme
I figurerna nedan visas strömmar för alla tåg under en timme i riktning
Ängelholm-Maria, sett från positioner Kattarp km229+975, Ödåkra
km235+240 och Maria km 239+380.

Figur 22 Ström från samtliga tåg i riktning Ängelholm-Maria vid position km229+975
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Figur 23 Ström från samtliga tåg i riktning Ängelholm-Maria vid position km235+240

Figur 24 Ström från samtliga tåg i riktning Ängelholm-Maria vid position km239+380
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I figurerna nedan visas strömmar för alla tåg under en timme i riktning
Maria-Ängelholm, sett från positionen km229+975.

Figur 25 Ström från samtliga tåg i riktning Maria-Ängelholm vid position km229+975

Figur 26 Ström från samtliga tåg i riktning Ängelholm-Maria vid position km235+240
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Figur 27 Ström från samtliga tåg i riktning Ängelholm-Maria vid position km239+380

3.3 Beräkna magnetfält

Magnetfältberäkningarna har gjorts utifrån de framräknade strömmarna
för förväntad tågtrafik. Beräkningarna för magnetfältet skulle i princip
kunna göras utmed hela beräkningsområdet men skulle medföra en mycket
stor mängd beräkningar. I varje AT-fönster har därför 10 positioner
studerats, jämt fördelade inom fönstret. För varje position beräknas
magnetfältet, dvs.  beräkning av magnetfält har gjorts på 30 positioner
utmed hela beräkningsområdet. Varje resultat presenteras som en linje i
Figur 28 figur i nästa avsnitt, där magnetfältsnivåerna presenterats på 1
meters höjd.



26

4. Beräkningsresultat
I följande avsnitt beskrivs resultaten av magnetfältsberäkningarna.

I Figur 1 nedan presenteras medelvärdet av magnetfältets storlek på en
meters höjd, för de 30 beräkningspositioner som presenterades i
föregående avsnitt. Resultatet har färgkodats för att visa skillnaden mellan
de olika AT-fönstren. Generellt är magnetfältet högt precis vid
kontaktledningar och räl men avtar snabbt och är inom 10 meter från
banmitt på under 0,25 µT. Med banmitt avses punkten mitt emellan
spårmitt för upp- och nedspår. Inom 20 meter har nivåerna sjunkit till 0,06
µT och under. För att ge en bild av om dessa värden är höga eller låga kan
man notera att det i vanlig boendemiljö är vanligt med årsmedelvärden upp
till ca 0,2 µT5.

4.1 Magnetfältsnivåer på en meters höjd hela beräkningsområdet
(Ängelholm-Maria)

Figur 28 Beräkningsresultat för magnetfältutbredningen utmed banan. Röda linjer
motsvarar magnetfältet inom AT-fönster 1(km218+580 till 223+600), gröna inom AT-
fönster 2(km223+600 till 231+130), blåa inom AT-fönster 3(km231+130 till 240+270).

Den vänstra toppen i figuren motsvarar nedspår, dvs tåg som är på väg i
sydlig riktning mot Maria. Den högra toppen motsvarar uppspår, dvs. tåg
som är på väg i nordlig riktning mot Ängelholm. Vänstra sidan i figuren

5 2012:69 Magnetfält i bostäder, Strålsäkerhetsmyndigheten.
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(negativa delen av x-axeln) motsvarar grovt sett väst om spårområdet och
högra sidan i figuren (positiva delen av x-axeln) motsvarar grovt sett öst om
spårområdet.

Utifrån beräknade magnetfältet har nivåerna på några fasta metertal lästs
av i Figur 28 och anges i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4 nedan.
Magnetfältsnivåerna anges på 1 meters höjd på respektive sida om spåret i
AT-fönster 1, 2 och 3.

4.1.1 Magnetfältsnivåer AT-fönster 1 (km218+580 till 223+600)

Tabell 2. Magnetfältsnivåer på olika avstånd från banmitt och på höjden 1 meter från
marken, inom AT-fönster 1, dvs km218+580 till 223+600, röd linje i figuren ovan.

Avstånd från
banmitt [m]

Magnetfält [µT]
öst om spårområde
(vänster i figuren)

Magnetfält [µT]
väst om spårområde
(höger i figuren)

5 0,29-0,59 0,30-0,60

10 0,07-0,17 0,07-0,16

15 0,03-0,07 0,03-0,07

20 0,02-0,04 0,02-0,04

4.1.2 Magnetfältsnivåer AT-fönster 2 (km223+600 till 231+130)

Tabell 3. Magnetfältsnivåer på olika avstånd från banmitt och på höjden 1 meter från
marken, inom AT-fönster 2, dvs km223+600 till 231+130, grön linje i figuren ovan.

Avstånd från
banmitt [m]

Magnetfält [µT]
öst om spårområde
(vänster i figuren)

Magnetfält [µT]
väst om spårområde
(höger i figuren)

5 0,39-0,80 0,40-0,80

10 0,09-0,18 0,09-0,17

15 0,04-0,08 0,04-0,08

20 0,02-0,05 0,02-0,05
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4.1.3 Magnetfältsnivåer AT-fönster 3 (km231+130 till 240+270)

Tabell 4. Magnetfältsnivåer på olika avstånd från banmitt och på höjden 1 meter från
marken, inom AT-fönster 3, dvs km231+130 till 240+270, blå linje i figuren ovan.

Avstånd från banmitt
[m]

Magnetfält [µT]
öst om spårområde
(vänster i figuren)

Magnetfält [µT]
väst om spårområde
(höger i figuren)

5 0,46-1,00 0,40-0,93

10 0,10-0,25 0,08-0,24

15 0,04-0,10 0,04-0,10

20 0,02-0,05 0,02-0,06

I Figur 29 nedan presenteras medelvärdet av magnetfältets storlek på en
meters höjd, för positionerna Kattarp km229+975, Ödåkra km235+240 och
Maria km 239+380.

Figur 29 Beräkningsresultat för magnetfältutbredningen. Blåa linjer motsvarar
magnetfältet i Kattarp (km229+750), röda i Ödåkra (km235+240), gröna i Maria
(km239+380).
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5. Kommentarer på resultat
Resultaten visar att magnetfältet generellt är högt precis intill ledarna men
att det avtar snabbt med avståndet. Skillnaden i magnetfältsstyrka mellan
olika positioner längs banan är stor nära ledarna, men även den avtar
snabbt med ökande avstånd.

Värdena för olika AT-fönster skiljer sig åt en del, och generellt är värdena
högst i fönster 3. Skillnaderna mellan olika fönster är dock som störst vid
korta avstånd till banmitt, och blir mycket små för avstånd som är större än
ungefär 15 meter.

5.1 Osäkerheter i resultaten

Varje beräkning innebär en förenkling av verkligheten, och baseras därför
med nödvändighet på vissa antaganden. De redovisade resultaten
innehåller därför ett antal osäkerheter. De huvudsakliga
osäkerhetsfaktorerna har listats nedan (utan inbördes rangordning), och ett
resonemang förs i vissa fall om deras inverkan på resultatet.

5.1.1 Osäkerheter i hastighet och strömprofiler
Eftersom de enda tillgängliga underlagen för tågen har varit maximala
hastigheter för olika spårsegment och tågens maximala effekt, har vissa
antaganden fått göras för att skapa tågets hastighet- och strömprofiler. För
varje typ av tåg, har ett rimligt värde för maximal acceleration och
inbromsning antagits baserat på tågets tekniska specifikationer.

För att skapa en hastighetsprofil för varje tåg antas det att tåget börjar
accelerera med maximal acceleration för att nå tillåten maxhastighet, för att
sedan följa spårets hastighetsbegränsning tills det att tåget är nära
destinationen där det börjar bromsa in med maximal inbromsning för att
stanna när destinationen är nådd.

För att skapa strömprofilen för varje typ av tåg, antogs det att tåget
förbrukar sin maximala effekt under maximal acceleration och matar
tillbaka 70% av sin maximala effekt under maximal inbromsning. När tåget
accelererar med en acceleration som är lägre än den maximala antogs
effektförbrukningen minska med samma andel.

Den antagna strömprofilen har stor inverkan på det beräknade
slutresultatet. Grovt räknat kan man utgå från att en förändring av
medelströmmen för ett tåg leder till en ungefärligen lika stor förändring av
det genererade magnetfältet.
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5.1.2 Antal tåg
Antalet tåg per dygn kommer från erhållen prognos för hur sträckan
kommer trafikeras i framtiden (Tabell 1). Som en approximation kan man
säga att förändringen i medelvärdet för magnetfältet är ungefärligen
proportionellt med förändringar i tågmängd. Ju fler tåg som trafikerar
banan per dygn, desto mer belastade bli ledningarna, vilket ger upphov till
högre magnetfältsmedelvärde. En ökning av trafiken med 50 % leder till en
ungefärlig ökning av medelmagnetfältet med 50 %.

5.1.3 Kontaktledningskonfiguration
För beräkningarna har samma kontaktledningskonfiguration, dvs. hur
ledarna är placerade, antagits för hela sträckan. Denna baseras på TDOK
2014:0507 och har speglats för att gälla för dubbelspår. Detta är dock ett
antagande som inte säkert kommer att gälla för hela sträckan. Hur ledarna
är placerade i förhållande till varandra påverkar det totala magnetfältet, då
deras respektive magnetfält påverkar varandra så att de antingen förstärks
eller försvagas beroende på strömriktningen. Generellt kan sägas att ju
närmare ledare med motriktade strömmar är placerade varandra, desto
lägre blir det totala magnetfältet eftersom magnetfälten till viss del tar ut
varandra. Ingen beräkning har gjorts för alternativa konfigurationer, men
modellen är anpassad för sådana beräkningar om det skulle komma att
behövas vid speciella platser av intresse.

5.1.4 Matning från inmatningspunkter
I dagsläget har det antagits att tre inmatningspunkter är lika starka (dvs
andelen inmatad effekt från endera hållet står i proportion bara till
avståndet). Detta är troligtvis inte hur matning sker och belastningen
kommer vara i verkligheten. Hur belastningen är fördelad påverkar
magnetfältsnivåerna. Sektioner som ligger närmre en starkare
omformarstation kommer till exempel att belastas hårdare än de som ligger
nära en svagare omformarstation.

5.1.5 Tidtabell
Trafikering på sträckan Ängelholm-Maria har enbart baserats på
trafiksiffrorna i Tabell 1. Antalet tåg har sedan fördelats jämnt över dygnet.
Hänsyn har alltså inte tagits till tidtabell eller fördelning av tåg under hög-
och lågtrafiktimmar. Eftersom endast långtidsmedelvärdet av
magnetfältsnivåerna utreds bedöms dock tidtabellen spela liten roll.

5.1.6 Fördelning av strömmar i parallella ledare
Den antagna fördelningen av strömmar i parallella ledare beskrevs i
avsnitt 2.4. För kontaktledningsströmmarna och strömmarna i
matarledningarna har fördelningen mellan parallella ledare liten betydelse,
eftersom strömbanorna är nära varandra. För strömmen i räl respektive
jordlina spelar fördelningen större roll, eftersom avståndet mellan räl och
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jordlina är relativt stort. I beräkningarna gjordes antagandet att ingen
ström går i jordlinan. Det är ett konservativt antagande, eftersom det ger en
sämre förutsättning med avseende på genererade magnetfält.

I verkligheten kommer en icke försumbar del av strömmen gå i jordlinan.
Ju större del som går där, desto lägre blir det omgivande magnetfältet.

5.1.7 Försummande av jordströmmar
I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till jordströmmar. I verkligheten
går dock en del av returströmmen varken i räl eller jordledare, utan finner
en väg genom marken mellan autotransformator och lok. Denna strömbana
förändras allteftersom loket rör sig, och är relativt komplex att beräkna.
Tidigare erfarenheter har visat att den del av returströmmen som går i
marken kan ligga omkring 5-10 % av den totala returströmmen. För att ge
en indikation på hur försummandet av jordströmmar påverkar resultatet
har tidigare gjorts en körning där 10 % av returströmmen antogs gå i en
bana 10 meter under markytan. Denna körning gav ett något lägre
magnetfält nära banan. På längre avstånd blev fältet istället något högre,
men skillnaden var mycket liten (mindre än en tiondels mikrotesla på 20
meters avstånd). Jordströmmar bedöms därför spela liten roll för
resultatet.

5.1.8 Värden på speciella platser
 Samtliga magnetfältsberäkningar i denna rapport bygger på antagandet om
lång rak ledning. Resultaten är därför endast relevanta för platser där detta
huvudsakligen är uppfyllt, det vill säga där ledningskonfigurationen
väsentligen är densamma längs en längre sträcka. Med andra ord gäller inte
resultaten på de platser där autotransformatorer skall ställas upp, eller där
andra avvikande strömbanor uppstår. För sådana fall måste mer underlag
samlas in, och mer komplexa beräkningsmetoder användas.

5.1.9 Slutsats om osäkerheter i resultaten
Baserat på tidigare studier som till exempel Mölnlycke–Bollebygdprojektet,
görs bedömningen att av de redovisade källorna till osäkerheter förväntas
matningsandelen från respektive inmatningspunkter samt andel ström i
jordlina ha störst inverkan på slutresultatet. Den förra av dessa osäkerheter
leder troligen till en underskattning av magnetfältsnivåerna, medan den
senare leder till en överskattning. Inverkan på den senare bedöms dock
vara betydligt starkare än den förra. Troligen ligger de beräknade
magnetfältsnivåerna i Figur 28 därför högre än de värden som skulle
uppstå i verkligheten.
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