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Förord

Inomhusmiljön ägnas stor uppmärksamhet
vad gäller dess betydelse för hälsan och väl
befinnandet. En faktor i inomhusmiljön som
kommit alltmer i blickpunkten är de elektris
ka och magnetiska fält som alstras av elnätet
och all den elektriska apparatur vi omger oss
med. I media beskrivs ofta personer som
drabbats av olika symptom som de förknip
par med elektriciteten. Förhållandet beteck
nas som elkänslighet, elöverkänslighet eller
elallergi.
Vi vistas alla i mer eller mindre starka elek
triska och magnetiska fält och många känner
en oro för att de skall komma att drabbas av
symptom på elöverkänslighet. Forskningen
har emellertid inte kunnat fastställa några
värden på elektriska eller magnetiska fält över
vilka medicinska effekter kan förväntas och
några gränsvärden finns därför inte. Fem
centrala myndigheter publicerade år 1996 en
”vägledning för beslutsfattare” där allmän
försiktighet rekommenderas vid lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält. Man kan re

dan vid nyproduktion av bostäder vidta åt
gärder som minskar fälten ifråga och därmed
tillämpa försiktighetsprincipen att inte utsät
ta de boende för större fält än motiverat.
Vad kan då en byggherre göra som vill
bygga bostäder med en inomhusmiljö som
på bästa sätt avskärmats från påverkan från
de elektriska installationerna? Boverket ser
det som angeläget att kunskap om vad som
tekniskt kan göras och till vilka kostnader tas
fram och presenteras. Denna rapport vill vi se
som en början på detta och hoppas att den
skall få goda efterföljare, då behov finns.
Ett byggföretag som skapat ett miljöan
passat bostadsområde är det kommunala
bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen. För
utom en rad andra hälso- och miljö-befräm
jande åtgärder har man utfört de elektriska
installationerna så att fälten från dem blir så
små som möjligt. Byggprojektet har följts
upp av Institutionen för byggnadsekonomi
vid Lunds Tekniska Högskola och rapporten
har författats av civilingenjör Peter Neovius.

Paul Lindroth

Enhetschef, Boverket
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Sammanfattning

På området Furiren 3 i Kristianstad har
NCC på totalentreprenad uppfört 52 lägen
heter åt det kommunala bostadsbolaget AB
Kristianstadsbyggen. Projektets målsättning
har varit att skapa vackra, beständiga och
miljövänliga hus med ett sunt inomhusklimat samt att visa att detta kan uppnås till
normala nyproduktionskostnader.
Som en del i miljöanpassningen har man
velat begränsa de elektriska och magnetiska
fälten i bostäderna, vilket man gjort med
hjälp av bl.a. femledarsystem, skärmade elrör, tvinnade elkablar och jordad armering.
Åtgärderna har noga valts med utgångspunkt
från bästa möjliga effekt inom ramen för rim
liga merkostnader och med tanke på att lös
ningar som visar sig effektiva ska kunna an
vändas som standard i framtida projekt.
Användandet av femledarsystem, skärma
de elrör och tvinnade elkablar innebar en
sammanlagd merkostnad på strax under
6000 kr per lägenhet, motsvarande ett tillägg
på 1 % av totalentreprenadskostnaden jäm
fört med konventionella elinstallationer. Att
jorda armeringen innebar en merkostnad på
ytterligare ca 1000 kr per lägenhet, fördelad
på kostnaderna för bygg- och elentreprenaderna. Den slutliga produktionskostnaden
för Furiren 3 blev 10 480 kr/nr total primär

bruksarea och den resulterande hyresnivån
880 kr/m2 och år.
Vid uppföljningen av de resulterande mag
netfälten på Furiren 3 visade det sig att alla lä
genheterna låg under nivån 100 nT. Man ha
de alltså en god marginal till de 200-300 nT
över vilka det misstänks samband med olika
cancerformer (några generella gränsvärden
finns dock inte). Medianlägenheten hade en
magnetfältsnivå på 44 nT.
Vad det gäller elektriska fält så har det spe
kulerats ännu mindre om eventuella gräns
värden än för magnetfält, det är därför svårt
att sätta mätresultaten i relation till någon re
ferensnivå. Det kunde dock konstateras att
de elektriska fälten från hyresgästernas egna
apparater var mångdubbelt större än de som
genererades av byggnadens installationer. De
boende ges alltså goda förutsättningar att
själva begränsa de elektriska fälten om de så
önskar.
Baserat på erfarenheterna från Furiren 3
har AB Kristianstadsbyggen beslutat att även
i kommande projekt använda sig av femle
darsystem, skärmade elrör, tvinnade kablar
och, då det är aktuellt, av jordad armering.
Dessa åtgärder har också vidtagits på de tre
nybyggnadsprojekt och två ombyggnader
som i februari 1998 satts igång efter Furiren 3.
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Bakgrund

Eventuella hälsorisker vid exponering för
elektriska och magnetiska fält är ett för när
varande omtvistat ämne. Det finns de som
hävdar att även relativt låga fält kan ge nega
tiva fysiska effekter och på sikt också cancer,
medan andra menar att de besvär som upp
kommer är antingen psykologiskt betingade
eller orsakade av andra faktorer än elektriska
eller magnetiska fält.
Det bör därförpoängteras att syftet medpro
jektet Furiren 3 inte har varit att ta ställning
till huruvida elektriska och magnetiska fält är
skadliga eller inte, utan enbart att konstatera
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska
dem, vilken effekt man kan uppnå samt till vil
ka kostnader.
För AB Kristianstadsbyggen, som förval
tar bostäderna, spelar det heller ingen roll om
effekterna av elektriska och magnetiska fält
är av fysisk eller psykisk karaktär, så länge hy
resgäster eller potentiella hyresgäster upple
ver dem som besvärande.

mierna har legat på en närmast oförändrad
nivå de senaste 30 åren, medan elanvänd
ningen i hushållen under samma period har
tiofaldigats.
I en undersökning av cancer och yrkesexponering för magnetfält (Floderus m.fl.,
1992, 1993) fann man bland annat en ökad
leukemirisk vid magnetfält över 200-300 nT.
Om det föreslagna sambandet stämmer kan
ca 20 fall vardera av leukemi och hjärntumö
rer per år orsakas av yrkesexponering för
magnetfält. För att sätta in de eventuella ris
kerna i sitt sammanhang kan nämnas att rök
ning beräknas stå för ca 6000 och kostfakto
rer för dubbelt så många av de sammanlagt
40 000 vuxencancerfallen i Sverige varje år.
Det räcker dock inte med epidemiologis
ka studier för att bevisa huruvida magnetfält
orsakar cancer eller inte, eftersom andra in
verkande faktorer inte kan uteslutas. För att
bevisa orsakssamband krävs djurförsök och
de som hittills gjorts har inte gett några säkra
bevis.

Debatten
om elektriska och magnetiska falt

Elkänslighet

Magnetfält och cancer
Det har gjorts ett antal epidemiologiska stu
dier för att kartlägga ett eventuellt samband
mellan magnetfält och olika cancerformer.
Man har bland annat konstaterat en ökad
barnleukemirisk för den del av befolkningen
som bor mindre än 300 m från högspänningsledningar (Feychting och Ahlbom,
1992, 1993). En invändning som framförts
mot studiens resultat är dock att barnleuke

Under 1980-talet började de första rappor
terna om uttalad elkänslighet dyka upp, ofta
hos personer som arbetade vid bildskärmar.
Vanliga symtom hos särskilt elkänsliga är hu
vudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter,
hjärtklappning samt hud- och ögonbesvär,
d.v.s. allmänna problem där det kan vara
svårt att påvisa ett entydigt samband med en
enda miljöfaktor.
Teorier har lagts fram om att det kan fin
nas andra orsaker till besvären än den elekt
riska utrustning som de drabbade kopplar
Förbättrad
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ihop symtomen med. En förklaringsmodell
kallas ESS (Environmental Somatization
Syndrome) och går grovt förenklat ut på att
stenåldersmänniskan inom oss inte alltid kla
rar av att hantera den sortens stress som upp
står när vi bombarderas med ny teknik och
information i överflöd.
Stresshormonet adrenalin, som bland an
nat ger ökad muskelstyrka i en hotande situa
tion, hjälper föga mot den typ av stress som
uppstår vid exempelvis datorarbete. Den psy
kiska stressen kan då ta sig uttryck i fysiska
besvär som allmän kraftlöshet, sömnbesvär
och koncentrationsproblem. Förklaringsmo
dellen klargör att symtomen är allt annat än
inbillade och därför bör tas på fullaste allvar,
men att huvudorsaken till dem inte behöver
vara fysiska faktorer som till exempel bild
skärmar.
Samband mellan
elektriska växelfält och radon
Forskare vid University of Bristol, Storbri
tannien har visat på ett samband mellan elek
triska fält och koncentrationen av radon i inomhusluften. Till skillnad från elektriska och
magnetiska fält är radon en bevisad hälsorisk,
som i Sverige beräknas orsaka 900 dödsfall i
lungcancer årligen.
Försök med radondetektorer på en kabel
(spänning 240 V, ingen ström) visade på en
starkt ökad koncentration av radondöttrar
jämfört med den omgivande rumsluften.
Teorin som lagts fram är att de små luftburna
partiklar som radonets sönderfallsprodukter
fäster på blir elektriskt laddade av växelfältet
de befinner sig i och successivt koncentreras
till fältets källa, på samma sätt som en mag
net attraherar järnfilsspån. Även andra par
tiklar skulle kunna påverkas på samma sätt,
exempelvis kemiska emissioner från byggma
terial och cigarettrök.
Enligt den framlagda teorin behöver inte
de elektriska fälten i sig själva ha någon skad
lig effekt, däremot kan de förstärka befintliga
problem med radon eller andra luftföroreringar.

Elsanering
Ett antal svenska företag och myndigheter
har haft så stora problem med elkänslighet
bland sina anställda att man sett sig tvungna
att elsanera sina kontor. Ett uppmärksammat
exempel är Ellemtel, där så många som 6,5%
av de anställda hade sådana besvär att man
genomförde ett omfattande åtgärdsprogram,
efter vilket bara 6% av de drabbade hade
fortsatta problem.
Åtgärdsprogrammet omfattade dels rent
fysiska åtgärder för att minska fälten, t.ex. in
stallation av skärmade kablar och modifie
ring av bildskärmar, dels en grundlig utvär
dering och omarbetning av bland annat
synergonomi, psykosocial miljö och arbets
organisation. Huruvida den förbättrade ar
betsmiljön berodde på den fysiska elsaneringen, förbättringen av det psykosociala
klimatet eller bådadera kan alltså vara svårt
att fastställa.
Myndigheternas försiktighetsprincip
De svenska myndigheterna Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Soci
alstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut har
gemensamt utvärderat förutsättningarna för
att införa gränsvärden för elektriska och
magnetiska fält. Man har då konstaterat att
det forskningsunderlag som finns tillgängligt
i dagsläget inte motiverar införandet av
gränsvärden eller andra tvingande åtgärder.
Däremot anser man att det kan vara på sin
plats med en viss försiktighet, eftersom skad
liga effekter inte kan uteslutas.
Ovan nämnda myndigheter rekommen
derar därför följande försiktighetsprincip:
” Om åtgärder, som generellt minskar expo
neringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt bör man sträva efer att
reducera fält som avviker starkt fån vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När
det gäller nya elanläggningar och byggnader bör
man redan vid planeringen sträva efer att ut
forma och placera dessa så att exponeringen be
gränsas.
1 ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält - en vägledning för besluts
fattare”, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut.
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2. Projektet Furiren 3

Kvarteret Furiren 3 i Kristianstad omfattar
52 hyreslägenheter fördelade på 11 tvåvå
ningshus, som förvaltas av det kommunala bo
stadsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK).
Området är beläget i utkanten av staden, i
nära anslutning till det nerlagda pansarrege
mentet P6, vars lokaler numera inhyser Kris
tianstads Högskola.
Området började byggas i november 1996
och inflyttning skedde i två etapper, i sep
tember respektive december 1997. Totalen
treprenör för projektet var NCC Kristianstad,
som alltså förutom själva byggandet också
ansvarade för projekteringen. Det var också
NCC som tog initiativet till utvecklandet av

anpassade elinstallationer för att minska ex
poneringen för elektriska och magnetiska fält.

Sunda hus
Målsättningen med projektet Furiren 3 har
varit att skapa vackra och miljöanpassade bo
städer med en sund inomhusmiljö, samt att
visa att detta inte behöver kosta mer än vad
nyproducerade bostäder i allmänhet kostar.
Genom en noggrann projektering med väl
genomtänkta val av material och tekniska
lösningar ska man kunna säkerställa en sund
inomhusmiljö inom ramen för normala ny
produktionskostnader.
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Materialval
På Furiren 3 har man genomgående strävat
efter att använda sig av så få och så beprövade
material som möjligt. Stor vikt har lagts vid
att tänka i systemlösningar, t.ex. har val av
ytmaterial konsekvent styrts av den underlig
gande konstruktionens samlade egenskaper.
De massiva murade ytterväggarna består
av lättbetong, utvändigt putsad och målad
med silikatfärg. Bjälklag och lägenhetsskiljande väggar är utförda i prefabricerad respek
tive platsgjuten högpresterande betong med
minimalt vatteninnehåll för att minska ris
ken för fuktproblem. Linoleummattor har
lagts i lägenheterna och klinker täcker bad
rumsgolven. Duschutrymmet har kaklade

väggar, i övrigt har väv- och papptapeter an
vänts. Fönstren är tillverkade av utvalt furu
trä som målats med linoljefärg och husens
entrédörrar är i massiv ek. Handtag och be
slag är utförda i mässing och aluminium för
att undvika risk för allergier, som förnicklade
produkter kan ge upphov till.
Material som i möjligaste mån undvikits
är bl.a. PVC, plastfärger, petroleumbaserade
produkter (ingen asfalt har använts utom
hus), fogmassor och spånplattor (kan avge
formaldehyd).
Installationer
Elinstallationerna på Furiren 3 är utförda
med femledarsystem, skärmade elrör och
tvinnade elkablar för att minimera förekom
sten av elektriska och magnetiska fält (se vi
dare kapitel 4, Tekniska åtgärder). Man har
dessutom undvikit att använda elektricitet
där den inte nödvändigtvis behövs, t.ex. till
direktverkande elradiatorer. I stället används
ett vattenburet värmesystem, anslutet till det
kommunala fjärrvärmenätet.
Ventilationen av byggnaderna sker med
hjälp av frånluftsfläktar på vind och uteluften
tas in genom tilluftsdon bakom radiatorerna.
Man har velat undvika den typ av dyrbar och
svårunderhållen tillufts-/frånluftsventilation
som använts i många av de hus som idag klas
sas som sjuka.
Ljud, ljus och estetik

Situationsplan for kvarteret Furiren 3.
14

Bygg

för hälsa och miljö

I samband med sjuka hus diskuteras, förut
om t.ex. olämpliga material, dålig ventilation
och fuktproblem, ofta även faktorer som då

lig ljudkomfort och bristfällig estetik som
förklaringar till de boendes ohälsa. På Furiren 3 har man haft som målsättning att skapa
”tysta hus”, vilket uppnåtts med bjälklag och
lägenhetsskiljande väggar i betong samt mas
siva murade ytterväggar.
Husens arkitektur ansluter till det intillig
gande före detta pansarregementet P6, som
byggdes under 1920-talet. Höga fönster
(1,60 m) och fönsterdörrar till franska bal
konger och uteplatser har använts för att få in
så mycket dagsljus som möjligt i lägenheter
na. Utemiljön har till stor del bibehållits,
man har t.ex. bevarat många av de befintliga
träden. Dagvatten omhändertas lokalt och
samlas i en damm för att där infiltreras i mar
ken, samma damm förser också en konst
gjord bäck med vatten.

Miljödeklaration
Samtliga lägenheter på Furiren 3 är miljödeklarerade, vilket innebär att varje hyresgäst
får en förteckning över alla byggnadsdelar,
deras ingående komponenter samt vilka ma
terial som dessa består av. Det var totalent
reprenörens ansvar att se till att alla under
entreprenörer och leverantörer lämnade
fullständiga materialdeklarationer, något
som dessa i många fall var helt eller delvis
oförberedda på. De deklarationer som läm
nades var ofta ofullständiga och fick då skick
as tillbaka till leverantörerna för komplette
ring, en process som upprepades tills be
ställarens krav på detaljeringsgrad var upp
fyllda.

Radon, elektriska och
magnetiska fält samt emissioner
I miljödeklarationen ingår också en uppfölj
ning av inomhusmiljön med avseende på ra
don, elektriska/magnetiska fält och kemiska
emissioner. Detta delprojekt gjordes i samar
bete med Institutionen för byggnadsekono
mi, Lunds tekniska högskola, som också del
tog i utvecklingen av den byggtekniska
utformningen för att minimera dessa poten
tiella problem för inomhusklimatet. Denna
rapport behandlar huvudsakligen elektriska

och magnetiska fält, men övriga områden
beskrivs kortfattat nedan.
Radon
Radon är enligt Statens Strålskyddsinstitut
att betrakta som Sveriges största hälsoprob
lem vad det gäller boendemiljön och beräk
nas ligga bakom cirka 900 dödsfall i lungcan
cer per år. Problem med radon kan bl.a.
finnas i bostäder som byggts med s.k. blå lät
tbetong. Material som avger skadliga halter
av radon är dock numera förbjudna.
Marken är den huvudsakliga källan för ra
don, som via otätheter i grundläggningen
kan leta sig in i en byggnad. På Furiren 3
gjorde man innan byggstarten en markradonundersökning som klassificerade tomten
som lågriskmark, med resultatet att inga åt
gärder behövde vidtas utöver traditionell
byggteknik. Mätningar av radon i inomhusluften gjordes också efter inflyttning för att
kunna redovisa nivåerna i miljödeklaratio
nen som hyresgästerna får.
Förbättrad
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Emissioner
Alla byggmaterial avger varierande mängder
av kemiska ämnen, som brukar kallas för
emissioner. Emissionsmätningar görs ofta
med avseende på TVOC (Total Volatile Organic Compounds), d.v.s. den sammanlagda
mängden lättflyktiga organiska föreningar.
Det misstänks att högaTVOC-nivåer kan ha
samband med allergier, men även lägre vär
den kan vålla skada om man har en olycklig
kombination av ämnen, man talar då om en
cocktaileffekt.
På Furiren 3 har man sökt minimera emis
sionerna i inomhusluften genom att kon
sekvent använda sig av väl beprövade och
erkänt lågemitterande material. Man har
dessutom varit noga med att husens betong
delar hunnit torka ut ordentligt, eftersom
fukt kan öka ett materials emissioner dras
tiskt. Även emissionsmätningarna gjordes ef
ter inflyttning.
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3. Elektriska
och magnetiska fält

Elektromagnetiska fält består av två kompo
nenter, en elektrisk och en magnetisk. Oftast
uppträder de tillsammans, men de går att se
parera och deras egenskaper skiljer sig åt på
ett antal punkter.
Både elektriska och magnetiska fält före
kommer i naturen. Som exempel kan näm
nas jordmagnetfältet och de elektriska fält
som förekommer innan ett åskväder. Bägge
dessa fenomen har funnits sedan urminnes
tider och är så vitt man vet inte skadliga för
människan.
Skillnaden på de naturliga och de av män
niskan skapade fälten är att naturens fält är
statiska, dvs. de har samma riktning hela ti
den. Fält som genereras av växelspänning
med frekvensen 50 Hz, däremot, byter rikt
ning 100 gånger per sekund. Dessa kallas låg
frekventa elektriska och magnetiska växelfält
och det är främst de som brukar diskuteras
när det gäller fält i byggnader.

Elektriska fålt
Elektriska fält anges i enheten volt per meter
och beror på spänningsskillnaden och av
ståndet mellan två föremål, se figur. En appa-

Den elektriska fältstyrkan E = U / d
(spänningsskillnad / avstånd)

rat behöver därför inte vara påslagen för att
generera ett elektriskt fält, utan det räcker
med att stickproppen sitter i vägguttaget.
Elektriska fält tränger inte genom män
niskokroppen, utan laddningen stannar i hu
den. De flesta byggmaterial skärmar också av
elektriska fält relativt bra. Bäst skärmverkan
får man med ett ledande material, t.ex. en
tunn metallfolie eller ett metallnät, som an
sluts till jord.

Magnetiska fält
Magnetiska fält skapas där ström flyter ge
nom en ledare och anges i enheten tesla (T).
Tesla är en väldigt stor enhet och därför an
vänder man sig vanligen av miljondels eller
miljarddels tesla (|iT, mikrotesla respektive
nT, nanotesla).
Magnetfältets styrka beror på strömstyr
kan, avståndet från föremålet samt på dess
geometri. Fältet avtar långsammare med av
ståndet från en lång, rak ledare2 som t.ex. en
elledning än från en punktformig källa3 som
en transformatorstation eller en klockradio.
En ensam ledare ger på 1 meters avstånd
upphov till ett magnetfält på 0,2 (iT (200 nT)
för varje ampere som flyter genom den.
Magnetiska fält är till skillnad från de
elektriska mycket svåra att skärma av. De
passerar obehindrat genom de flesta vanliga
material (inklusive människokroppen) och
man far ta till ganska drastiska åtgärder för
att få en acceptabel skärmverkan. Som exem
pel kan nämnas att Stockholms Energi, på
2 Fältet avtar med avståndet, B - 1 / a
3 Fältet avtar med avståndet i kubik, B - 1 / aJ
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grund av platsbrist, sett sig tvungna att klä in
transformatorstationer i 5 mm helsvetsad
aluminiumplåt för att inte skapa förhöjda
fält i omgivningen, en åtgärd som kostar ca
1000 kr/m2.
Ett annat sätt att minska exponeringen är
att låta två lika stora men motriktade fält ta
ut varandra, se figur. Två intilliggande ledare
med samma strömstyrka i bägge riktningarna
ger upphov till var sitt magnetfält av samma
storlek, fast med motsatta riktningar, så net-

kommendera en allmän försiktighet (se kapi
tel 1).
Vissa organisationer och företag har dock
valt att internt anta riktvärden att sträva efter,
främst vad det gäller magnetiska fält. Som
exempel kan nämnas att Statens Energiverk
(föregångare till NUTEK), redan 1990 re
kommenderade att man vid nyanläggning av
skolor, lekplatser och daghem bör understiga
200-300 nT. Vasakronan AB kräver att man
vid nybyggnad använder sig av femledarsys-

toeffekten blir teoretiskt att man inte får nå
got magnetfält alls (se figur).
I de fall eldistributionsnätet fungerar som
det är tänkt, dvs. strömmen fram är lika stor
som den som går i retur, får man alltså inga
eller låga magnetfält från installationerna.
Tyvärr kan dock strömmen ibland hitta an
dra vägar tillbaka än via returledningen, man
får då så kallade vagabonderande strömmar.

tem och skärmade kablar samt att magnetfäl
ten understiger 200 nT där personer har sina
arbetsplatser.

Gränsvärden
Det finns i nuläget inga generella gränsvär
den för varken elektriska eller magnetiska
fält.
I vissa epidemiologiska undersökningar
som gjorts menar man att det kan finnas
ökad cancerrisk vid långvarig vistelse i mag
netfält över 200-300 nT, men bevisningen är
inte heltäckande nog för att kunna ligga till
grund för någon lagstiftning. I väntan på säk
ra och entydiga forskningsresultat på områ
det har myndigheterna i stället valt att reBygg
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Källor
Elektriska och magnetiska fält i byggnader
kan genereras av i princip fyra olika källor:
• Bakgrundsfält
• Byggnadens fasta elinstallationer
• Ansluten elektrisk utrustning
• Vagabonderande strömmar
Bakgrundsfält
Som bakgrundsfält räknas de elektriska och
magnetiska fält som genereras av yttre källor,
t.ex. högspänningsledningar och transforma
torstationer.
För de boende är det mest magnetfälten
som är av intresse, eftersom ytterväggarna i
de flesta hus skärmar av elektriska fält uti
från, även i närheten av högspänningsled
ningar.

Installationer

Vagabonderande strömmar

Hit räknas bl.a. elcentraler, dragna ledningar,
vägguttag och strömbrytare. Om elsystemet
fungerar som det ska och strömmen enbart
går i ledningarna blir tillskottet av magnetfält
från dessa minimalt, eftersom fälten från två
motriktade ledare släcker ut varandra. Pro
blem kan uppstå om det ”läcker” ström nå
gonstans och man får vagabonderande
strömmar, se nedan.
Elektriska fält genereras av installationer
även om ingen utrustning är ansluten, efter
som det räcker med att en spänning är på
lagd. Fältens storlek avgörs bl.a. av vilka ma
terial som används till elrör och väggar.
Elektrisk utrustning
Elektriska och magnetiska fält genereras av
alla typer av elektrisk utrustning, dock avtar
styrkan snabbt med avståndet. Som exempel
kan nämnas att magnetfältet 1 dm från en
klockradio kan vara av samma storlek som
det man får rakt under en högspänningsledning, medan det på 1 meters avstånd är för
sumbart i förhållande till andra källor.
De flesta elektriska apparater har varken
skärmade kablar eller höljen och kan alltså ge
upphov till elektriska fält även om de inte är
påslagna. För magnetiska fält, däremot, krävs
det att utrustningen är påslagen och ström
flyter genom den.

Det svenska eldistributionsnätet är uppbyggt
som ett så kallat fyrledarsystem, med tre faser
plus en gemensam neutral- och skyddsledare
(neutralledaren kallas ofta för nolledare).
Tanken är att om höljet till en elektrisk appa
rat skulle bli strömförande så ska strömmen
ta vägen tillbaka via skyddsjordningen och
elnätets neutralledare hellre än genom en
människa som kommer i kontakt med appa
raten. Även vatten-, avlopps- och fjärrvärme
systemen är normalt skyddsjordade för att
undvika liknande olyckor.
Eftersom returströmmen och skyddsjorden i fyrledarsystemet delar ledare Finns det
här en möjlighet för returströmmen att välja
väg tillbaka (se figur nedan). Strömmen väl
jer alltid den lättaste vägen, så om motstån
det är högre i det ordinarie elnätet än i vat
tenledningen via skyddsjorden kan en bety
dande del av returströmmen välja fel väg
tillbaka. Detta ger upphov till två problem.
Dels genereras magnetfält kring vattenled
ningar, där de inte borde finnas överhuvud
taget, dels balanseras inte längre fasström
men i ledningarna av en lika stor returström
och man får då förhöjda magnetfält även där.
Strömmarna som hittar andra vägar tillba
ka än via neutralledaren kallas vagabonder
ande strömmar. Dessa har oftast för låg dri
vande spänning för att i sig vara farliga, men

Gruppcentral

Exempel på fyrledarsystem (TN-C) med en vagabonderande ström i vattenledningen
Förbättrad
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de skapar alltså magnetfält där sådana inte
borde kunna finnas. Vid femledarsystem (fi
gur) har man åtskilt neutral- och skyddsledare och returströmmen har därför inget annat
val än att återvända genom neutralledaren.
Vattenledningar och övrig jordansluten ut
rustning är, som sig bör, strömlösa och efter
som fas- och returström är lika stora tar mag
netfälten runt elledningarna i princip ut var
andra.
Vagabonderande strömmar kan detekte
ras med hjälp av en tångamperemeter, som
mäter summaströmmen i en kabel. Summa
strömmen är skillnaden mellan den ström
som går fram och den som går tillbaka och
ska alltså i normalläget vara noll. En summa
ström större än noll innebär att delar av
strömmen har hittat andra vägar tillbaka och
tyder på att man har problem med vagabon
derande strömmar.

skärmar av dessa effektivt. Byggdelar av me
tall, t.ex. armering, stålbalkar och -reglar, kan
dock råka ut för s.k. kapacitiv spänningssättning. Detta innebär att metalldelarna enbart
genom att befinna sig i ett elektriskt fält blir
spänningssatta och fungerar som antenner,
som vidarebefordrar fältet utan att vara i di
rekt kontakt med någon ledare. Ett exempel
på detta är plåttak nära högspänningsledningar, som måste jordanslutas för att inte
utgöra en stötrisk.
Kapacitiv spänningssättning kan motver
kas genom att jordansluta alla byggnadens
metalldelar. Detta får då också en potentialutjämnande funktion, vilket innebär att man
inte kan få några stötar av utrustning som är i
kontakt med olika ståldelar. Risken finns an
nars att man kan få en spänningsskillnad,
med åtföljande stötrisk, mellan skyddsjorden
i vägguttaget och exempelvis en diskbänk i
kontakt med byggnadens stomdelar av me
tall.

Möjliga åtgärder
Det finns ett antal byggtekniska åtgärder
man kan vidta för att minska de elektriska
och magnetiska fälten. Generellt sett är lös
ningarna ganska enkla under förutsättning
att de planeras in under projekteringsstadiet,
medan efteråtgärder på befintliga byggnader
kan bli både komplicerade och kostsamma
att genomföra.
]ordning av metalldelar
Elektriska bakgrundsfält är sällan något stör
re problem, eftersom de flesta byggmaterial
20
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Skärmade kablar eller rör
Förr i tiden drogs elledningar i pansarrör el
ler plåtmantlade B-rör, som tack vare sin le
dande förmåga skärmade av de elektriska fäl
ten. Dagens plaströr har i princip ingen
skärmverkan alls, inte heller de gips- och
spånskivor som de ofta används tillsammans
med. Betongväggar begränsar däremot fälten
relativt bra.
För att minska elektriska fält från elled
ningar kan man välja antingen skärmade ka
blar eller skärmade rör. Skärmade kablar har

dock den nackdelen att ledarna blottas i
vägguttag och strömbrytare, så även dessa
måste skärmas på något vis. Kablarna kan
också på grund av sin styvhet ibland vara be
svärliga att lägga i rör.
Vad det gäller skärmade elrör så finns det
på marknaden idag ett system som även in
kluderar dosor som skärmar fälten också vid
strömbrytare och vägguttag. Systemet heter
Protec och komponenterna består av plast4,
dock med ett ledande ytterhölje. Eftersom
rörens och dosornas höljen är ledande skär
mar de av elektriska fält. Protec-systemet har
dock ingen magnetisk skärmverkan.
Begränsning av magnetfält
Magnetiska bakgrundsfält är till skillnad från
elektriska väldigt svåra att skärma av, efter
som de till stor del går rakt genom alla bygg
material, inklusive betong och stål. Bästa sät
tet att begränsa bakgrundsfältens inverkan är
sålunda att, i den mån det är möjligt, bygga
på behörigt avstånd från yttre källor som
kraftledningar och transformatorstationer.
Magnetfält från transformatorstationer
avtar snabbt med avståndet, därför brukar ett
avstånd på 5 meter vara nog för att fälten inte
ska överstiga 200 nT. Fälten avtar betydligt
långsammare från t.ex. en 400 kV-kraftledning,
där nivån på 10 meters avstånd fortfarande kan
vara i storleksordningen 10 |iT (10 000 nT).
Vad det gäller elinstallationer inomhus
kan man, även vid användande av femledarsystem, få vissa magnetfält från ledningarna.
Den teoretiska utsläckningen av två motriktade magnetfält som beskrivits tidigare in
träffar inte alltid fullt ut i praktiken. Ett sätt
att motverka detta är att tvinna kablarna, vil
ket visat sig kunna ge lägre magnetfält än
otvinnade kablar. På grund av ledarnas in
bördes geometri avtar magnetfältet snabbare
med avståndet (B-l/a2 för tvinnade kablar,
jämfört med BM/a för otvinnade). Effekten

är dock begränsad till de närmaste decimet
rarna från ledaren.
Vagabonderande strömmar
Det bästa sättet att eliminera risken för vaga
bonderande strömmar är, som tidigare
nämnts, att utföra elinstallationerna med
femledarsystem och på så vis hindra ström
men från att välja andra vägar tillbaka till le
verantören än genom ledningen.
För att få ut full effekt av femledarsystemet krävs att neutral- och skyddslledarna är åt
skilda hela vägen från distributionstransformatorns nollpunkt. Detta är främst aktu
ellt för högspänningskunder, eftersom det
svenska lågspänningsnätet vanligtvis är upp
byggt med fyrledarsystem. Man får dock
även som lågspänningskund en klar förbätt
ring om bara kontakt- punkten mellan
skyddsjord och neutralledare flyttas så nära
elleverantören som möjligt.
Ett annat sätt att begränsa vagabonderan
de strömmar är att bryta den elektriska led
ningsförmågan i fjärrvärme-, vatten- och av
loppsledningar, exempelvis med en rörbit av
plast. Om man på det sättet bryter alla alter
nativa vägar för strömmen så kan även ett
fyrledarsystem få betydligt lägre vagabonder
ande strömmar.
Nätbrytare
Med hjälp av en automatisk nätbrytare kan
man helt koppla bort växelspänningen i ett
eller flera rum när ingen ström förbrukas. En
likspänning på 6 V ligger kvar på väggutta
gen för att känna av om en strömbrytare slås
på, varvid ett relä kopplar in växelspänning
en igen. På så vis kan man eliminera de elek
triska fälten från både installationer och an
slutna apparater under natten, men ändå ha
möjligheten att tända en lampa när man så
önskar.

4 60% polypropen och 40% grön PVC (utan tungmetaller)

Förbättrad

elmiljö vid nybyggnad

Bygg

för hälsa och miljö

4. Tekniska åtgärder

Målsättningen med projektet Furiren 3 har
varit att begränsa de elektriska och magnetis
ka fälten så långt det är möjligt inom ramen
för rimliga produktionskostnader. Husen är
alltså inte byggda specifikt för elkänsliga per
soner, eftersom dessa kan efterfråga nivåer
som är så låga att de kan vara tekniskt omöjli
ga eller väldigt kostsamma att nå ner till i
normal stadsbebyggelse.
Hos AB Kristianstadsbyggen har varje en
skilt byggprojekt som startas upp kravet på
sig att bära sina egna kostnader redan under
första året. De åtgärder som vidtagits för att
minska elektriska och magnetiska fält har
därför noga valts med utgångspunkt från bästa
möjliga effekt inom ramen för rimliga merkost
nader och förväntad bruksvärdeshyra.
Det har också varit en målsättning från
ABK:s sida att de åtgärder som visar sig effek
tiva ska kunna användas som standard vid
framtida ny- och ombyggnader. Elinstallationerna på Furiren 3 ska alltså inte ses som
subventionerade experiment, utan som åt
gärder som ska kunna vidtas även på kom
mande projekt utan att hyresnivån för den
skull ska behöva höjas.

Femledarsystem
Elinstallationerna på Furiren 3 har gjorts
med femledarsystem, som beskrivits i föregå
ende kapitel. Fördelen med systemet är att
man separerar neutral- och skyddsledarna
och därmed tvingar returströmmen att välja
rätt väg tillbaka till elleverantören, vilket hin
drar vagabonderande strömmar med åtföl
jande magnetfält från att uppstå.

Till Furiren 3 levereras strömmen via en
transformatorstation på området till servis
centralen, som är belägen i anslutning till
den gemensamma tvättstugan, se figur. I ser
viscentralen finns anslutningspunkten till
det kommunala nätet, det är med andra ord
där som gränsen mellan elleverantören och
elkunden går och därmed också gränsen mel
lan fyrledar- och femledarsystemet.

Serviscentral

T ransformatorstation

Placering av transformatorstation och serviscentral

I serviscentralen finns också mätningen av el
till varje enskild lägenhet, vilket gjorde att
man fick använda sig av betydligt mer femledarkabel än vad som hade varit fallet om el
mätarna hade suttit i husen. Anledningen till
detta var att AB Kristianstadsbyggen från
driftssynpunkt ville kunna sköta avläsningen
för hela området från en plats. En annan för
del är att systemet begränsar de strömmar
som annars skulle kunna vagabondera mel
lan de olika husens neutralledare. Resultatet
blev att strömmen till varje enskild lägenhet
går i en egen ledning från serviscentralen, i
stället för i en gemensam större ledning för
att sedan förgrenas i byggnaderna.
Förbättrad
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Skärmade elrör och dosor
Elledningarna på Furiren 3 är dragna i elrör
av typ Protec, som med sitt ledande ytterhölje fångar upp de elektriska fälten och hindrar
dem från att spridas i byggnaden. Systemet
var komplett med skärmade dosor för ett
standardsortiment av strömbrytare och vägg
uttag, dock var gruppcentralerna (”propp
skåpen”) bara avskärmade framåt och åt si
dorna. Gruppcentralerna i lägenheterna
kompletterades därför med ett jordanslutet
metallnät på baksidan för att skapa elektrisk
skärmverkan, en enkel åtgärd som gick att
genomföra för en i sammanhanget försum
bar kostnad.
Installationen av Protec-systemet skilde
sig inte från den av vanliga PVC-rör och -do
sor, förutom att elmontörerna fick vara noga
med att de ledande ytterhöljena överallt var i
kontakt med varandra samt att de jordades
ordentligt.

Elcentraler
förberedda för nätbrytare
Möjligheten att installera nätbrytare på Furi
ren 3 utreddes under projekteringen, dock
bestämde man sig för att nöja sig med att för
bereda elcentralerna för en framtida inkopp
ling. Boende som vill sänka de elektriska och
magnetiska fälten ytterligare har då möjlig
heten att låta hyresvärden montera in en nät
brytare till sovrummet för att kunna koppla
bort växelspänningen helt på natten.

Markkabel flyttad
Vid projekteringen av Furiren 3 framkom
det att en högspänningskabel till transforma
torstationen i mitten av området skulle kom
ma att passera rakt under en av byggnaderna.
AB Kristianstadsbyggen valde då att, i sam
råd med elleverantören C4 Energi, flytta ka
beln så att den inte längre passerade under
huset utan i stället några meter utanför.

Tvinnade elkablar
De elledningar som är dragna från lägenhe
ternas undercentraler och ut till strömbrytare
och vägguttag utfördes med tvinnade kablar
för att minska magnetfälten. Kablarna leve
rerades färdigtvinnade från leverantören, för
elmontörerna gick därför installationen till
på samma sätt som med vanliga otvinnade
kablar.

Jordad armering
I betongdelarna av husen, dvs. bjälklag och
lägenhetsskiljande väggar, har all armering
kopplats samman och anslutits till ett jord
spett. Mellanväggarna består av prefabricera
de betongelement, där armeringen via ett ut
stickande metallstycke anslutits till bjälklagsarmeringen. Eftersom all armering måste
vara i ledande kontakt med jordspettet fick
en av betongarbetarna förutom sina ordina
rie arbetsuppgifter också svetsa ihop armeringsjärnen med varandra.

Sovrum med angränsande teknikrum
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Fjärrvärmepump modifierad
Under mätningarna av de resulterande mag
netfälten i byggnaderna (se vidare kapitel 6,
Resultat) visade det sig att värdena generellt
sett var låga (under 100 nT) i samtliga kon
trollerade lägenheter. Ett sovrum på botten
våningen i ett hus uppvisade dock ett värde
på över 600 nT på den enda plats i rummet
där man kunde placera en säng (se figur). De
första misstankarna föll på elcentralen, som
var placerad på andra sidan sovrumsväggen,
strax under hatthyllan i hallen utanför. Det

som talade mot att elcentralen skulle ligga
bakom fälten var att samma arrangemang
fanns i en identisk lägenhet en trappa upp,
där man inte kunde konstatera några förhöj
da fält.
En noggrannare undersökning visade att
fälten inte genererades i lägenheten, utan i
byggnadens teknikrum i trapphuset på bot
tenvåningen. En cirkulationspump till fjärr
värmesystemet var placerad bara en decime
ter från lägenhetsväggen och genererade ett
magnetfält som gick rakt genom betongväg
gen och därigenom skapade förhöjda fält i
sovrummet på andra sidan.
Först försökte man skärma av pumpen
med olika typer av metallplattor, som tyvärr
inte gjorde saken bättre utan till och med i
något fall förhöjde magnetfältet i sovrummet
innanför. Den slutliga lösningen blev att
pumpleverantören fick modifiera värmein
stallationen i teknikrummet, så att cirkulationspumpen med hjälp av en extra rörböj
flyttades ytterligare ungefär en meter från
sovrummet. Den extra metern var allt som
behövdes för att magnetfältet i sovrummet
skulle sjunka till ca 80 nT.
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5. Kostnader

Här redovisas de merkostnader som uppstod
i samband med åtgärderna som beskrivits i
föregående kapitel. Kostnaderna är givetvis
specifika för projektet Furiren 3 och de förut
sättningar som rådde där och behöver alltså
inte överensstämma med kostnaderna för
samma åtgärder på ett annat projekt. Uppgif
terna är därför främst menade att ge en upp
fattning om kostnadernas storlek i just det
här fallet, men kan även ge en fingervisning
om förväntade merkostnader för likartade
projekt.
Merkostnaderna var huvudsakligen att
hänföra till ökade materielkostnader, efter
som varken projektören eller montörerna av
elinstallationerna ansåg sig ha drabbats av
något nämnvärt merarbete på grund av de
icke-traditionella lösningarna.
Den slutliga produktionskostnaden för
Furiren 3 blev 10 480 kr/m- total primär bruksarea, att jämföra med riksgenomsnittet5 för
flerbostadshus på 13 300 kr/m2. Den resul
terande hyresnivån blev 880 kr/m2 och år.

Elinstallationer
Furiren 3 uppfördes som en totalentreprenad
till en kostnad av 29,5 Mkr, där elentreprenadens del motsvarade 1,7 Mkr, se nedan.
Gustav Rubin på EDAB (elentreprenören)
uppskattade merkostnaden för femledarsystem, skärmade elrör och tvinnade kablar till
ca 300 000 kr, dvs. en merkostnad på ca 20 pro
cent av elentreprenadskostnaden. Iförhållan
de till kostnaden för totalentreprenaden
innebar åtgärderna ett tillägg på 1 procent.
Merkostnaden för femledarsystem, skär
made elrör och tvinnade kablar motsvarade
alltså strax under 6000 kr per lägenhet. Gus
tav Rubin ansåg att man för likartade projekt
kunde uppskatta merkostnaden för dessa åt
gärder (lägenhetsyta 60-80 m2) till mellan
5000 och 6000 kr per lägenhet.
Nedan visas också den ungefärliga fördel
ningen av merkostnaderna för de vidtagna
åtgärderna. Användningen av femledarsys
tem motsvarade i det här fallet en merkost
nad på ca 7 procent av kostnaden för elentre-

Merkostnad exklusive moms i jämförelse med el- respektive totalentreprenaden på Furiren 3
29,5 Mkr

Kostnad för totalentreprenaden (inkl. projektering)

1,7 Mkr

Kostnad för elentreprenaden
Varav merkostnad för femledarsystem, skärmade elrör och tvinnade kablar jämfört

300 000 kr

med traditionella installationer
Merkostnad per lägenhet

6000 kr

5 Preliminära uppgifter för kvartal 1-3 1997 ur Byggindex 12-97, SCB och Byggentreprenörerna
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Ungefärlig fördelning av merkostnaden (exklusive moms) för elinstallationerna på Furiren 3
merkostnad

merkostnad

kr

elentreprenad

merkostnad
kr/lgh

Femledar- i stället för fyrledarsystem

100 000

7 %

2000

Protec-elrör och -dosor i stället för PVC

160 000

11 %

3000

40 000

3 %

1000

300 000

21 %

6000

Tvinnade i stället för otvinnade kablar
Summa merkostnad

prenaden eller 2000 kr per lägenhet jämfört
med en ordinarie installation. En stor del av
merkostnaden kan dock förklaras av att el
mätarna är centralt placerade och att därmed
var och en av de 52 lägenheterna behöver en
egen ledning från sin respektive mätare i ser
viscentralen (se kapitel 4, Tekniska åtgärder).
Varje byggnad har också en separat elledning
till fjärrvärme, ventilation och trapphusbe
lysning, sammanlagt användes alltså 63 led
ningar i stället för de 22 man hade kunnat
komma undan med om man haft elmätningen i byggnaderna.
Gustav Rubin uppskattade att den extra
kabeldragningen stod för 70 procent av femledarsystemets merkostnad, vilket motsvarar
nära nog 5 av de 7 procenten som åtgärden
innebar. Han ansåg att man generellt för femledarsystem kan räkna med en merkostnad
på 2-3 procent av kostnaden för elentreprenaden, under förutsättning att mätningen pla
ceras i samma byggnad som installationerna.
AB Kristianstadsbyggen hade alltså här
kunnat spara in på investeringskostnaden ge
nom att ha elmätare i varje byggnad, men vil
le från driftssynpunkt ha alla lägenheters mä
tare samlade på en plats.
Den del av elinstallationerna som stod för
den största delen av merkostnaden var de
skärmade elrören och -dosorna av typ Protec.
I nuläget kostar Protecrör och -dosor fem till
sex gånger så mycket som vanliga plaströr,
dels på grund av att materialet i sig är dyrare
och dels för att produktionsvolymerna än så
länge är relativt små. De skärmade rören och
dosorna innebar för Furiren 3 en merkostnad
på ca 3000 kr per lägenhet jämfört med en tra
ditionell elinstallation. De tvinnade kablarna
gav en merkostnad på ca 1000 kr per lägenhet.
Bygg
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Jordad armering
Att jorda armeringen i byggnaderna innebar
främst merarbete för betongarbetarna, efter
som armeringen fick svetsas samman för att
alla järn skulle stå i ledande kontakt med var
andra. NCC:s platschef Christer Johannes
son uppskattade arbetet med att svetsa sam
man armeringsjärnen till 8—10 mantimmar
per hus, utöver detta tillkom materialkostna
den för jordspetten. Sammanlagt uppskatta
des den jordade armeringen medföra en mer
kostnad på ca 1000 kr per lägenhet jämfört
med ordinarie konstruktionslösning.

Markkabel flyttad
Flyttandet av markkabeln som annars skulle
passerat under ett av husen utfördes, efter
samråd med elleverantören C4 Energi, av
NCC i samband med deras pågående mark
arbeten. Arbetet gjordes alltså inom ramen
för den ursprungliga totalentreprenaden och
innebar ingen merkostnad för AB Kristian
stadsbyggen.

Fjärrvärmepump modifierad
Modifieringen av fjärrvärmepumparna för
att sänka magnetfälten i angränsande sovrum
stod pumpleverantören för, det var alltså ing
et som drabbade projektet som någon mer
kostnad. Dock har man tagit med sig erfaren
heten till kommande projekt att även andra
installationer än de rena elinstallationerna
kan ge upphov till starka elektriska och/eller
magnetiska fält och därför bör tas med i be
dömningen redan under projekteringsstadiet.

6. Resultat

Källor
Som nämnts tidigare kan magnetfält genere
ras av ett antal olika källor. Vid uppföljning
en av de elektriska och magnetiska fälten på
Furi ren 3 var det därför önskvärt att, i den
mån det var möjligt, kunna skilja källorna
från varandra. Mätningarna delades därför
upp i tre omgångar enligt följande:
1. Bakgrundsfält, installationer ej spänningssatta
2. Fält före inflyttning, spänning på men
ingen utrustning ansluten
3. Fält efter inflyttning, hyresgästernas
egna apparater inkopplade

flyta genom installationerna, medan det
räcker med en pålagd spänning för att elekt
riska fält ska skapas. Av denna anledning kan
man tydligt se hur höga elektriska fält in
stallationerna (ledningar, elcentraler, ström
brytare etc) ger upphov till, om man bara vet
hur höga bakgrundsfälten är.
De magnetiska fälten, däremot, uppkom
mer först när man anslutit utrustning och går
då inte att särskilja från de fält som utrust
ningen i sig själv genererar. De magnetiska
fälten före inflyttning ska alltså i princip vara
lika med bakgrundsfälten.
Fält efter inflyttning

För befintliga byggnader kan det vara svårt
att uppnå förhållandena ovan eftersom man
då behöver stänga av spänningen i byggna
den och dessutom koppla loss all ansluten
utrustning. På Furiren 3 gick det dock bra,
tack vare att mätningar kunde göras redan
under pågående produktion.
Bakgrundsfält
Eftersom byggmaterial till stor del skärmar
av elektriska fält, är det främst de magnetiska
bakgrundsfälten som är av intresse. De elekt
riska bakgrundsfälten ska teoretiskt bli
mycket låga inomhus, medan magnetfälten
inom- och utomhus inte kan förväntas skilja
sig nämnvärt.
Fältföre inflyttning
När spänningen kopplats på, men ingen ut
rustning anslutits, har man skapat förutsätt
ningar för elektriska men inte för magnetiska
fält. För att generera magnetfält måste ström

När hyresgästerna flyttat in och anslutit sina
elektriska apparater ger dessa upphov till väx
elfält som, tillsammans med de som genere
ras av eventuella vagabonderande strömmar,
läggs till de befintliga fälten.
För elektriska fält kan man alltså särskilja
bidraget från ansluten elektrisk utrustning
från bakgrunds- och installationsfält. För
magnetiska fält, däremot, får man när man
slår på en apparat de sammanlagda fälten
från installationer, elektrisk utrustning och
vagabonderande strömmar.

Mätmetod
Metoden som användes for att mäta de elek
triska och magnetiska fälten på Furiren 3 var
den s.k. fempunktsmetoden, som tidigare bl.a.
använts av Socialstyrelsen i deras kartlägg
ning av magnetfält i bostäder och på daghem6.
6 SoS-rapport 1994:18
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Mätpunkter enligt fempunktsmetoden

Mätinstrumentet som användes var Combinova FD1, med vilket man kan mäta både
elektriska och magnetiska lågfrekventa fält.
Instrumentet lämpar sig väl för översiktsmätningar för att kartlägga ungefärlig storlek och
utbredning av växelfält, för precisionsmätningar som uppfyller Swedacs normer krävs
dock mer avancerad utrustning.
Mätningarna på Furiren 3 gjordes i samar
bete med Yrkes- och miljömedicinska klini
ken vid Lunds Universitet, som också deltog
i analysen av mätresultaten
Fempunktsmetoden går kortfattat ut på att
man i varje rum mäter i fem punkter en me
ter över golvet enligt figur ovan. Första mät
ningen sker mitt i rummet och övriga fyra
mitt på diagonalerna mellan den första
punkten och rummets hörn. Proceduren upp
repas tre gånger för att få en viss tidsförskjut
ning och därmed ett medelvärde, som alltså
grundas på 15 mätvärden fördelade i både tid
och rum. På Furiren 3 gjordes mätningar i
vardagsrum och högst två sovrum per lägen
het, dvs. i rum med lång vistelsetid.
Mätningarna utfördes under dagtid (kl 816), eftersom en amerikansk undersökning7
visat att magnetfält uppmätta då bara avviker
högst ett par procent från dygnsmedelvärdet.
På kvällen kan bostadens värden vara upp till
20 procent högre och på natten ner till 20
procent lägre än dygnsmedelvärdet.
7 Dovan o.a. 1993
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Felkällor
Instrumentet mäter lågfrekventa magnetfält
i intervallet 40 nT - 100 |lT och elektriska
fält mellan 4 och 10 000 V/m. De övre mätgränserna är ganska väl tilltagna, t.ex. kan
nämnas att man rakt under en 400 kV-kraftledning kan få magnetiska fält på 10-30 JiT
och elektriska på 10 000 V/m. De undre
gränserna kan man däremot mycket väl un
derskrida i normal stadsbebyggelse. När mät
instrumentet visar 40 nT motsvarar det alltså
intervallet 0-40 nT. Denna begränsning hos
mätinstrumentet höjer sålunda medelvärdet,
eftersom ett magnetfält på exempelvis 20 nT
registreras som 40 nT. Felet ligger dock på
den säkra sidan, man löper alltså ingen risk
att underskatta fält i de delar av mätintervallet som normalt förekommer i bostäder.
Elektriska fält kan vara svåra att mäta exakt,
eftersom de påverkas av den person som ut
för mätningarna. Till skillnad från de magne
tiska fälten kan inte de elektriska passera ge
nom människokroppen utan böjs av och störs
runt om den som mäter. Dessutom kan man
få olika mätresultat beroende på om instru
mentet är jordat eller inte. Vid mätningarna
på Furiren 3 har instrumentet inte varit jordat.

Mätningar
För att kartlägga bakgrundsfälten samt fälten
före respektive efter inflyttning delades mät
ningarna på Furiren 3 upp på fyra tillfällen.

B Bakgrund
■ Före inflyttning
□ Efter inflyttning

1

23

4

56

7

89

10

11

median

Lägenhet

Magnetiska fält i lägenheterna på Furiren 3

Bakgrundsfälten mättes under byggsemestern 1997, då husens installationer ännu inte
spänningssatts och dessutom byggarbets
platsens tillfälliga elnät var urkopplat.
Mätningarna före inflyttning men efter
att installationerna spänningssatts fick delas
upp på två tillfällen, eftersom inflyttning
skedde i två etapper, i september respektive
december 1997. Situationen med fullt in
kopplade installationer, ingen byggelektricitet och inga hyresgäster var, naturligt nog,
begränsad till ett fåtal dagar mellan funktionsprovning av byggnaderna och inflyttning.
Den avslutande mätningen utfördes un
der december 1997, då hyresgästerna flyttat
in och anslutit sin elektriska utrustning.
Sammanlagt mättes elektriska och magnetis
ka fält vid tre tillfällen vardera i 11 av de 52
lägenheterna på Furiren 3. Lägenheterna val
des ut för att representera variationer inom
området med avseende på typ av lägenhet,
våningsplan och lokalisering i förhållande till
yttre källor.
I var och en av de 11 lägenheterna mättes
vid varje mättillfälle de elektriska och de mag
netiska fälten i två eller tre rum, beroende på
lägenhetstyp. Varje rum innebar 30 enkel
mätningar (1 5 vardera för elektriska respekti
ve magnetiska fält), sammanlagt gjordes allt
så på hela området ca 2600 enkelmätningar.
Magnetiska fält
De uppmätta magnetfälten i de utvalda lä
genheterna på Furiren 3 visas i diagram

ovan. Y-axeln har graderats från 0 till 200 nT,
där den övre gränsen motsvarar den gräns
som de mest restriktiva aktörerna på markna
den strävar efter att understiga vid nypro
duktion och större ombyggnader. Det är
också den gräns över vilken det har föreslagits
samband med olika cancerformer.
Av diagrammet ovan kan man ana sig till
att fälten i ett antal lägenheter understeg
mätinstrumentets undre mätgräns 40 nT.
Även de lägenhetsmedelvärden som är högre
än den gränsen höjs troligen av mätinstru
mentets begränsningar, eftersom de flesta lä
genheter omfattade ett antal mätpunkter
med värdet mindre än eller lika med 40 nT,
som i medelvärdesberäkningen användes
som lika med 40 nT. Trots denna medelvärdeshöjande felkälla kan man konstatera att
samtliga kontrollerade lägenheters medelvär
den understeg 100 nT efter inflyttning.
Bakgrundsfälten på Furiren 3 (vänster
staplarna i diagrammet) låg för merparten av
lägenheterna på <40 nT eller strax däröver,
med undantag av för ett hus (lägenhet 10 och
11 i diagrammet), som särskilt valts ut efter
som det låg i anslutning till markkabeln till
områdets transformatorstation. Kabeln skul
le enligt den ursprungliga planen ha passerat
under vardagsrummet till lägenheten på bot
tenvåningen, men flyttades ut några meter
för att inte orsaka alltför höga magnetfält. 1
lägenheten närmast markkabeln uppmättes
bakgrundsfältets medelvärde till 80 nT och
på ovanvåningen till 76 nT. Rakt ovanför
markkabeln utomhus gjordes en punktmät
Förbättrad
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ning på 1 meters höjd, med resultatet 300
nT, ett magnetfält som alltså hade funnits i
vardagsrummet om ingen åtgärd hade vidta
gits.
Magnetfälten före inflyttning (mitten
staplarna) borde teoretiskt vara av samma
storlek som bakgrundsfälten, eftersom in
stallationerna bara spänningssatts men ingen
ström flöt genom dem. I vissa lägenheter
(tydligast i lägenhet 10 och 11) var dock fäl
ten betydligt lägre, vilket kan förklaras av att
elleverantören vid mättillfället, olyckligt nog,
var i full färd med att byta ut transformator
stationen på området mot en nyare. Markka
beln kan alltså en kortare tid ha varit ström
lös.
Fälten efter inflyttning (högerstaplarna)
är som nämnts tidigare bakgrundsfälten plus
de fält som genereras av installationer, elekt
risk utrustning och eventuella vagabonder
ande strömmar. För de lägenhetsmedelvärden som ligger på <40 nT går det inte att
särskilja bakgrundsfältet från summan, men i
de fall man kan göra det är tillskottet inte
större än ca 10-20 nT. Med utgångspunkt
från att varje ampere vagabonderande ström
ger ett tillskott på ca 200 nT på 1 meters av
stånd, tyder det låga värdet på att man på
Furiren 3 inte hade några vagabonderande
strömmar att tala om och alltså att femledarsystemet fungerar tillfredsställande.
För att ytterligare sätta in värdena från
Furiren 3 i sitt sammanhang jämförs de i ta
bellen nedan med resultatet från Socialstyrel
sens ”Magnetfältsmätningar i bostäder och

på daghem” (SoS-rapport 1994:18). I den
undersökningen kartlades magnetfälten i
Stockholm och Bollnäs i normalbostäder,
d.v.s. lägenheter, villor och radhus som var
belägna mer än 300 meter från större kraft
ledningar och transformatorstationer. Furi
ren 3 ligger i och för sig inte i närheten av
någon större kraftledning, men samtliga lä
genheter ligger inom 100 meter från områ
dets transformatorstation.
Vissa förutsättningar skiljer sig alltså åt
mellan undersökningarna, t.ex. vad det gäller
avstånd till transformatorstation och mätin
strumentets känslighet, men tabellen kan
ändå ge en grov uppfattning om magnetfäl
ten på Furiren 3 i förhållande till normalbo
städer på andra orter.
De två översta radernas värden bör vad det
gäller Furiren 3 tas med en viss nypa salt, ef
tersom de ligger på respektive obetydligt över
mätinstrumentets undre mätgräns och alltså
troligen är lägre än vad som anges.
Man kan dock konstatera att samtliga lägenhetsmedelvärden på Furiren 3 låg under
100 nT, medan man i Stockholm och Bollnäs
hittade bostäder med som högst 521 nT res
pektive 360 nT. På Furiren 3 fanns det inte
heller några lägenheter med enstaka rum där
medelvärdet överskred 200 nT, vilket i
Stockholm och Bollnäs förekom i 11 respek
tive 4 procent av de undersökta bostäderna.
Elektriska fält
I diagrammet nedan visas de elektriska fält
som uppmättes i de utvalda lägenheterna på

Magnetfält i bostäder i Stockholm och Bollnäs respektive på Furiren 3
Stockholm

Bollnäs

Furiren 3

Medianvärde alla bostadstyper

79 nT

34 nT

44 nT

Bostad med lägsta medelvärdet

19 nT

4 nT

<40 nT

521 nT

360 nT

93 nT

5%

4%

0%

11%

4%

0%

Bostad med högsta medelvärdet
Andel bostäder med mer än 200 nT
Andel bostäder med minst ett rum med mer än 200 nT

Källa: SoS-rapport 1994:18
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Elektriska fält i lägenheterna på Furiren 3

Furiren 3. Mätningarna skedde vid samma
tillfällen som för de magnetiska fälten, dvs.
innan inkoppling av ström, precis före in
flyttning samt efter inflyttning.
De elektriska bakgrundsfälten låg över
hela området på <4 V/m, dvs. på instrumen
tets undre mätgräns. De låga bakgrundsvärd
ena bekräftar att byggnaderna i sig själva
skärmar av de yttre elektriska fälten. Notera
t.ex. att lägenhet 10 och 11, där en markka
bel passerar utanför, hade avsevärt högre
magnetfält än resten av området, medan de
elektriska bakgrundsfälten inte skilde sig från
övriga lägenheter.
Precis före inflyttning, när installatione
rna var spänningssatta, fanns förutsättningar
för elektriska fält från exempelvis strömbry
tare, vägguttag och ledningar i väggar. Som
framgår av diagrammet ovan skilde sig inte
fälten nämnvärt före och efter att spänningen
lagts på (vänster- och mittenstaplarna), vilket
tyder på att Protec-elrören och -dosorna har
god skärm verkan.
Den stora skillnaden för de elektriska fäl
ten inträdde, som diagrammet tydligt visar,

när hyresgästerna flyttat in i lägenheterna
och anslutit sin egen elektriska utrustning
(högerstaplarna). För medianlägenheten
(dvs. den för vilken det fanns lika många lä
genheter med högre som med lägre fält) in
nebar inkopplingen av hyresgästernas appa
rater ett hopp från <4 V/m till 23 V/m. Det
högsta värdet efter inflyttning var 127 V/m,
alltså mer än 30 gånger så högt som bakgrundsfältet och installationernas bidrag till
sammans.
I de flesta fall kunde lokalt förhöjda fält
hänföras till någon form av elektrisk utrust
ning som t.ex. lampor, armaturer, datorer,
TV- och klockradioapparater samt i en lägen
het en vattensäng med elektrisk värmning.
Det kan alltså konstateras att man lyckats
bra med målsättningen att minimera de elek
triska fälten från installationerna och därmed
skapat förutsättningar för låga fält även efter
inflyttning. De i vissa fall rejält höjda fälten
efter inflyttning tyder på att merparten av
den elektriska utrustning som finns på mark
naden idag inte har någon avskärmande
funktion.
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7. Slutsatser

Kostnader
Det som skiljer elinstallationerna på Furiren
3 från traditionella installationer är använ
dandet av femledarsystem, tvinnade kablar
samt skärmade elrör och -dosor. Dessa åtgär
der innebar en merkostnad på strax under
6000 kr per lägenhet jämfört med traditio
nellt utförande, vilket motsvarade ett tillägg
på 1 % av kostnaden för totalentreprenaden.
Utöver själva elinstallationerna jordades
all armering i byggnadernas platsgjutna och
prefabricerade betongdelar. Detta innebar
dels ett merarbete för betongarbetarna med
att svetsa samman armeringsjärnen, dels en
materialkostnad för jordspetten. Samman
lagt motsvarade merkostnaden ytterligare ca
1000 kr per lägenhet, fördelat på kostnader
na för bygg- och elentreprenaderna.

Resultat
Magnetiska fält
Magnetfälten på Furiren 3 låg över hela områ
det under 100 nT, att jämföra med de 200 nT
som marknadens idag mest restriktiva aktö
rer strävar efter att understiga (observera
dock att det inte finns några generella gräns
värden). Medianlägenheten hade efter in
flyttning ett medelvärde på 44 nT och det
högsta lägenhetsmedelvärdet var 93 nT.
I en undersökning gjord av Socialstyrelsen
fann man att 3 procent respektive 4 procent
av undersökta normalbostäder i Stockholm
och Bollnäs uppvisade medelvärden på över
200 nT, vilket man till stor del misstänkte
vara orsakat av vagabonderande strömmar.

På Furiren 3 överskreds inte gränsen 200 nT
1 någon lägenhet, inte ens i enstaka rum. De
åtgärder man vidtagit för att minimera mag
netfälten verkar alltså ha gett goda resultat.
Elektriska fält
Eftersom elektriska fält till skillnad från mag
netiska till stor del hindras av vanliga bygg
material, var lägenheternas elektriska fält före
strömmens inkopplande låga över hela områ
det (<4 V/m). Att installationerna spänningssattes påverkade inte detta värde, vilket
talar för att de skärmade elrören och -dosor
na fyller sin funktion väl.
Den stora skillnaden inträdde efter in
flyttning, då hyresgästernas egna apparater
kopplades in. Beroende på hur mycket och
på vilken typ av elektrisk utrustning som an
slutits ökade de elektriska fälten med mellan
2 och 30 gånger jämfört med nivån före in
flyttning.
Eftersom det spekulerats ännu mindre i
eventuella gränsvärden för elektriska än för
magnetiska fält är det svårt att sätta in de er
hållna värdena i något sammanhang. Det
kan dock konstateras att merparten av de
elektriska fälten på Furiren 3 kan påverkas av
hyresgästerna själva och avgörs av deras val
och användande av elektriska apparater.

Erfarenheter
Arbetet med att minimera de elektriska och
magnetiska fälten på Furiren 3 har gett ett
antal erfarenheter, som bland andra AB Kristianstadsbyggen tagit med sig till framtida
projekt. Några av dessa är som följer:
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• Befintliga yttre magnetfält går inte att
skärma av, utan blir i princip lika starka
inuti byggnader som utanför. För att mi
nimera magnetfälten inomhus bör man
alltså först och främst bygga på behörigt
avstånd från yttre källor (t.ex. kraftled
ningar, transformatorstationer, elektrifie
rad järnväg) och därefter vidta åtgärder för
att minska fält som genereras inom bygg
naden.
• Under projekteringsstadiet är det viktigt
att inte bara beakta de rena elinstallationerna, utan även andra strömförbrukande
installationer som exempelvis värme och
ventilation. Ett lärorikt exempel från Furiren 3 är fjärrvärmepumparna, som fick
modifieras i efterhand för att inte skapa
förhöjda fält i angränsande sovrum.
• Elgruppcentraler (”proppskåp”) bör inte
placeras i anslutning till rum med lång vis
telsetid som sovrum och vardagsrum. På
Furiren 3 fick centralerna i vissa lägenhe
ter kompletteras med ett jordat metallnät
mot angränsande sovrum, en åtgärd som
inte var nödvändig i de lägenheter där de
monterats på väggen mot trapphuset.
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• Ansvaret för en god elmiljö vilar inte bara
på förvaltaren, utan till stor del också på
hyresgästerna själva och i förlängningen
också på tillverkare av elektrisk utrust
ning. På Furiren 3 kunde man konstatera
att merparten av de elektriska fälten gene
rerades av hyresgästernas egna apparater,
som i dagsläget sällan är konstruerade med
tanke på att minimera elektriska och mag
netiska fält.

Framtida projekt
Grundat på erfarenheterna från Furiren 3 har
AB Kristianstadsbyggen beslutat sig för att
även i fortsättningen använda sig av femledarsystem, skärmade elrör, tvinnade kablar
och, i de fall det är aktuellt, av jordad armering. Dessa åtgärder ska vidtas vid nyproduk
tion och vid större ombyggnader, vilket ock
så hittills (februari 1998) gjorts på de tre
nybyggnads- och två ombyggnadsprojekt
som startats upp efter Furiren 3.
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Vad kan en byggherre göra som vill bygga bostäder med en
inomhusmiljö som på bästa sätt avskärmats från påverkan från de
elektriska installationerna? Vilka tekniska åtgärder är nödvändiga
och till vilka kostnader?
Ett byggföretag som skapat ett hälsoriktigt och miljöanpassat
bostadsområde, genom att bl.a. begränsa de elektriska och
magnetiska fälten, är det kommunala bostadsbolaget AB
Kristianstadsbyggen. Byggprojektet har följts upp av Institutionen
för byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola och resultatet
presenteras i denna rapport.

Rapporten ingar i en publikationsserie som handlar om det särskilda uppdrag
som Boverket fatt av regeringen om ett miljö- och hälsoriktigt byggande och
boende - Bygg för hälsa och miljö.
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