
 
 

NR.  32 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:  
Magnetfelt fra høyspentlinje 

Beskrivelse av uønsket hendelse 
   
Bakgrunn: Rundt alle elektriske anlegg i drift oppstår det lavfrekvente elektromagnetiske felt. Disse inndeles 
i magnetfelt og elektriske felt. Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning og måles i enheten 
mikrotesla (µT). Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, 
avstanden til anlegget og hvordan flere feltkilder virker sammen. Magnetfelt øker med økt strømstyrke, 
avtar når avstanden til ledningen øker og varierer gjennom døgnet og i løpet av året. Magnetfelt trenger 
gjennom vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme. Det er ikke dokumentert noen negative 
helseeffekter ved eksponering for elektromagnetiske felt så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien på 
200 µT. Dette gjelder for voksne og barn. Det er forsket en del på effekten av magnetfelt, og fordi man ikke 
kan utelukke en sammenheng er magnetfelt klassifisert som mulig kreftfremkallende, da spesielt leukemi 
blant barn.  
 
Uønsket hendelse – Det bygges ut ved siden av høyspentledningen uten hensyn til avstand. Barn og voksne 
bor ved siden av med alle sine oppholdsrom innenfor magnetfeltet. Økning av leukemi hos barna.  
 
  

OM NATURPÅKJENNINGER 
(TEK 10)   

SIKKERHETSKLASSE   FORKLARING   
  
  
  

       
  

 ÅRSAKER   

-Bruk av strøm som går gjennom høyspentledningen.  
-Magnetfelt som har høyere verdier enn 0,4 µT målt som gjennomsnitt over ett år.  
  

 EKSISTERENDE BARRIERER    
  

Ingen eksisterende barrierer annet enn avstand.  
 
   
  

 SÅRBARHETSVURDERING    
  

-Flere syke barn.  
-Usynlige virkninger som vil komme fram etter lang tid.  
  

 SANNSYNLIGHET    HØY    MIDDELS    LAV    FORKLARING   
   

   
 

x Det er ikke dokumentert 
noen årsakssammenheng 
mellom magnetfelt og 
barneleukemi, men på 
grunn av at det fremdeles 
er en vitenskapelig 
usikkerhet, kan man ikke 
fullstendig utelukke en 
mulig sammenheng. 

Begrunnelse for sannsynlighet  
-Ingen påviste hendelser 



- Uvisst hvilke verdier det er i magnetfeltet.  
Det antas således at sannsynligheten for at magnetfelt fra høyspent kan være skadelig er veldig liten, men at 
den er til stede.  
 
 
  

 KONSEKVENSVURDERING   
  
  

    Konsekvenskategorier    
  

  

 KONSEKVENSTYPER    STORE  MIDDELS    SMÅ   IKKE 
RELEV
ANT   

 FORKLARING   

 Liv og helse      
 

  x    Barneleukemi er 
en alvorlig 
sykdom som i 
verste fall kan 
føre til dødsfall. 
For de det gjelder 
vil konsekvensene 
være store, men 
det vil være få 
tilfeller og den 
samfunnsmessige 
konsekvensen er 
liten.  
 

 Stabilitet             x 
 

 Materielle verdier   
 

        x Det vil ikke være 
tap av materielle 
verdier. Som 
følge av 
magnetfeltet.  

Samlet begrunnelse av 
konsekvens: 
 
 

   x     Alvorlighets-
graden av 
barneleukemi er 
stor, da 
sykdommen kan 
medføre både 
dødsfall og 
traumer for de 
pårørende. Få 
tilfeller utgjør 
liten konsekvens 
for samfunnet.  
 

 USIKKERHET    BEGRUNNELSE   
  

  Middels -Usikkert hvilke verdier det er i magnetfeltet.  
 -Vil være skader som kommer over tid, så det er 
vanskelig å beregne.  
-Usikkert om eventuelle tilfeller av barneleukemi vil 
være på grunn av magnetfeltet fra høyspentlinja.  
 
 



 
  

 FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET   

 Tiltak    Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.   

Tiltak: 
-Bygging utenfor sonen for 
magnetfeltet.  
- Fagkyndige kan gjøre 
beregninger for verdier på 
magnetfeltet.  
-Legge høyspentlinja i kabel 
under bakken.  
 
  
  
  
  

 Bestemmelse til byggesak i reguleringsplanforslaget,  
§ 12-7 nr. 10. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


