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Förord

I en situation där en drabbad person hänför 
sina symptom och besvär till de elektriska in
stallationerna i bostaden och på arbetsplat
sen, upplevs ofta en elsanering som nödvän
dig för att komma tillrätta med besvären. I 
denna skrift redovisas ett antal genomförda 
elsaneringar av bostäder. Arbetsplatser är 
normalt inte medtagna då de vanligen sane
ras genom arbetsgivarens försorg och då åt
gärderna där kan vara av mycket speciell na
tur. Redovisningarna avser enbart tekniska 
åtgärder som kan vara motiverade för att 
minska de elektriska och magnetiska fälten i 
inomhusmiljön.

Vägledande i urvalet av exempel har varit 
att den eller de drabbade har upplevt att vid
tagna åtgärder lett till förbättrade förhållan
den. Ur medicinsk synpunkt är läget vad 
gäller de egentliga orsakerna till upplevd el- 
känslighet oklart och de redovisade exem
plen kan inte ses som bidragande till den 
medicinska forskningen kring elkänslighet.

Syftet med redovisningen är enbart att 
visa exempel på gjorda elsaneringar som upp

levts positiva och beskriva vad som gjorts i 
hopp om att detta kan vara till hjälp för dem 
som överväger att låta åtgärda sin bostad. Ut
över exemplen ges också en översikt över vil
ka tekniska åtgärder som kan vara aktuella att 
vidta och vilka effekter olika åtgärder kan ha 
på de elektriska och magnetiska fälten inom
hus.

I regeringens uppdrag till Boverket att re
dovisa goda exempel - Bygg för Hälsa och 
Miljö - framhölls särskilt åtgärder i bostäder 
betingade av elkänslighet. Denna rapport har 
initierats av och finansierats inom ramen för 
detta regeringsuppdrag.

Utredningen har genomförts av Maria 
Persson vid ÅF Infrateknik AB, Stockholm. 
För avsnittet om terminologi och begrepp 
svarar Sven Lindfors vid Byggavdelningen, 
Boverket. Det medicinska avsnittet har för
fattats av Magnus Svartengren vid Socialsty
relsen.

Paul Lindroth 
Enhetschef Boverket
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Tekniska lösningarföratt 
minska elektriska och 
magnetiska fält

Inledning
Det finns flera åtgärder som kan utföras för 
att minska de elektriska och de magnetiska 
fälten. Olika åtgärder har naturligtvis olika 
effekt. Vilken eller vilka metoder som ska an
vändas måste utredas från fall till fall, efter
som personer som har besvär kan misstänkas 
vara olika känsliga för elektriska respektive 
magnetiska fält.

Ofta är det fråga om kostsamma åtgärder. 
Därför bör varje steg i el- eller magnetfältssa- 
neringen noga övervägas så att åtgärderna 
inte utförs felaktigt, eller i onödan. Expert
hjälp behövs ofta för bedömning av åtgärder
na och deras inbördes prioritering. Åtgärder
na ska utföras av behörig fackman. Eftersom 
felinstallation kan få allvarliga följder ska gäl
lande föreskrifter följas.

I texten förekommer många tekniska ut
tryck som förklaras i ett avsnitt längre bak i 
rapporten.

Flytta på elektriska apparater
Att flytta elektrisk utrustning bort från bo
ytan är ett enkelt sätt att minska de elektriska 
och de magnetiska fälten i sin omedelbara 
närhet. Dels ökas avståndet mellan personen 
och den elektriska utrustningen, dels mins
kar exponeringstiden eftersom personen ifrå
ga inte uppehåller sig någon längre tid i appa
raturens omedelbara närhet. I vissa fall kan 
det räcka med att flytta t.ex. kylskåp, tvätt
maskin till garage eller uthus.

Viss elektrisk utrustning bör helt undvi
kas. Exempel på detta är elspis, lågenergilam- 
por, dammsugare, radio- och TV-apparater 
mobiltelefoner, lysrör, datorer och bilar med 
mycket elektronik. Den elkänslige märker 
vilken utrustning som besvärar mer än 
annan.

De apparater som finns kvar inomhus kan 
med fördel flyttas så att de inte är nära de 
platser i där man vistas under längre tid, t.ex. 
vid säng, matbord eller soffa.

Att flytta om elektrisk utrustning är ett 
första steg för att komma tillrätta med 
problemen. Vid svårare fall av elkänslighet 
räcker det inte med dessa enkla åtgärder.

Elektronisk utrustning
Flera av de elektriska utrustningar som an
vänds i bostäder eller arbetsplatser alstrar 
strömmar av andra frekvenser än den vanliga 
kraftfrekvensen, 50 Hz. Det kan vara utrust
ning som t.ex. lågenergilampor, lysrör, dato
rer, dimmers eller TV-apparater. Att andra 
frekvenser förekommer beror på att utrust
ningen gör så att strömmens kurvform för
ändras, den blir distorderad.

Att tänka på
Som första åtgärd vid misstänkt elkänslighet bör 
denna typ av utrustning rensas ut från bostaden.
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Skärma av elektriska och 
magnetiska fält
Både elektriska och magnetiska fält kan av
skärmas, d.v.s. stängas inne, eller ute. Det är 
vanligt att avskärmade kablar installeras för 
att minimera de elektriska fältet, ofta med ett 
gott resultat.

Skärma av elektriska falt 
Vid skärmning av elektriska fält placeras ett 
ledande skikt i fältet. Detta skikt ansluts till 
skyddsjord och spärrar av så att det elektriska 
fältet avgränsas.

Avskärmning är en vanlig teknik att mins
ka det elektriska fältet runt kablar.

Runt båda ledarna i kabeln finns ett le
dande skikt. Detta skikt ansluts till skydds
jord varvid det elektriska fältet utanför ka
beln minskar. Denna typ av kabel bör vara 
ansluten via en jordfelsbrytare.

Avskärmad kabel.

Kablar kan t.ex. placeras i metallrör eller iso- 
lerrör med metallbeklädnad. Rörets ledande 
skikt ansluts till skyddsjord. B-rör är vanliga i 
äldre fastigheter. B-rörens metallmantlar bör 
kontrolleras så att de har ordentlig metallisk 
kontakt över hela sin längd. Om det finns gam
la infällda B-rör så kan installationen moderni
seras genom att man drar ut de gamla och torra 
gummi-isolerade kablarna och ersätter dem 
med FK-ledare.

Att tänka på
Att använda skärmade kablar eller placera dem i 
skärmade rör minskar enbart det elektriska fältet.

För att skärmningen ska bli fullständig krävs även 
skärmade strömbrytare, eluttag och dosor som 
ansluts till skyddsjord.

Skärma av ett rum
Att lyckas med att avskärma ett helt rum från 
elektriska fält kan vara svårt. Vanligast är att 
man använder folietapet eller färg som inne
håller metall eller är halvledande, vilket ger 
färgen en skärmande effekt. Hur skärmen ska 
jordas får den boende pröva sig fram till. Of
tast kan en lösning där skärmen ansluts till 
jordpotential ge det bästa resultatet. För så
dana skärmningar krävs särskilt tillstånd från 
Elsäkerhetsverket, som kontrollerar att in
stallationen får ett utförande, som inte vållar 
brand och beröringsrisker.

För skärmning mot signaler med högre 
frekvenser, exempelvis radiofrekventa signa
ler, krävs mer komplicerade metoder.

Skärma av magnetiska falt 
Det är svårare att skärma av ett magnetiskt 
fält. Studier har visat att inkapsling av en 
apparat, helt eller delvis, i minst 5 mm alumi
nium- eller transformatorplåt ger störst 
dämpning av det magnetiska fältet. Inkaps- 
lingen får inte störa apparatens funktion, 
exempelvis får inte kylning av utrustningen 
försämras.

Aluminiumplåten minskar magnetfältet 
genom att det i materialet bildas små ström
mar som skapar motriktade magnetfält. 
Eftersom dessa små lokala magnetfält är 
riktade åt motsatta hållet motverkas det 
störande fältet.

Att tänka på
Det är viktigt att inkapsl ingen görs noggrant. Så få 
och så små hål som möjligt ska eftersträvas. Skar
var mellan plåtarna bör svetsas ihop.
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Magnetiskt fält runt en ledning
Runt varje ledare som för ström bildas ett
magnetfält vars riktning är beroende av
strömriktningen.

Detta innebär att ju närmare två parallella 
ledare, som för lika stor ström åt var sitt håll, 
ligger varandra, desto mindre blir magnet
fältet runt ledarna.

Om återledaren hade varit exakt på sam
ma ställe som tilledaren hade magnetfälten 
från de båda ledarna eliminerat varandra. 
Ledarnas inbördes avstånd gör att ett svagt 
magnetfält skapas. Detta magnetfält avtar 
dock snabbt med avståndet och därför är det 
oftast inget problem då man har en kabel 
med både till- och återledare. Värre är då de 
så kallade vagabonderande strömmarna.

Tänk på att skärmade kablar ej skärmar 
mot magnetiska fält.

Skärmning av enskilda apparater 
Om det finns elektriska apparater i bostaden 
som är svåra att avvara kan dessa förses med 
en egen skärm. Det är viktigt att skärmen är 
heltäckande, utan att störa apparatens funk
tion. Använd gärna transformatorplåt av ty
pen CK 37. Skärmningen med transforma
torplåt fungerar på så sätt att plåten har en 
bättre ledningsförmåga än den omkringlig
gande luften och magnetfältet prioriterar då 
plåten.

Ett exempel på skärmning som bör kom
pletteras är skärmning av elcentralen. Detta 
får inte ske med någon plaststillverkad plåt
skärm, som kan vålla elfara. Hela centralen 
måste istället bytas ut till en metallkapslad 
central, där höljet kan jordas. I de gamla plåt
centralerna finns öppningar för skruvar, in- 
och utgående kablar etc. Skärmen runt elcen
tralen blir därför ofullkomlig. På nyare typ av 
elcentral, s.k. normcentral, är kåpan gjord i 
plast. Den måste därför ersättas av en metall
kapslad central.

Andra typer av apparater som kan avskär
mas är elpanna, telefon, telefonledning, etc.

Magnetiska fält runt en kabel.
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Belysning

Allmänt
De elektriska och magnetiska fälten varierar 
beroende på vilken ljuskälla man väljer. Idag 
finns flera olika typer av ljuskällor att tillgå på 
marknaden.

Glödljus
En vanlig glödlampa som ansluts till en led
ning utan skärmad kabel ger ett elektriskt 
och ett magnetiskt fält. Frekvensen på dessa 
fält är kraftfrekvensen 50 Hz samt de överto
ner och andra störningar som kan förekom
ma på elnätet.

Ojordade lampor kan ge höga elektriska 
fält även då de är släckta. Det beror på att 
våra eluttag är opolariserade i kombination 
med att enbart en ledare bryts vid släckning. 
Då bryts antingen fas- eller neutralledaren 
när lampan släcks (neutralledaren kallas även 
nolledaren eller N-ledaren). Om neutral
ledaren bryts har vi en spänningssatt fasleda
re ut i lampan efter brytaren vilket ger en 
kapacitiv koppling till lampans metallstativ.

Enligt krav i starkströmsföreskrifterna får en- 
poliga elkopplare inte vara inkopplade i neu
tralledaren inom en fast installation.

När en stickproppsansluten lampa tänds 
går strömmen även genom neutralledaren 
fram till glödlampan, vilket ger ett lägre elek
triskt fält. Från stickproppen kan antingen 
fasledaren eller neutralledaren gå till lampans 
strömbrytare. Vrider man på stickproppen 
ett halvt varv kommer den andra ledaren att 
brytas vid släckning. Om fasledaren bryts 
blir det elektriska fältet lägre.

Att bygga om en lampa för att uppnå 
skärmande effekt är svårt och bör utföras av 
kunnig person för att förhindra olyckor.

Att tänka på
Många av dagens lampor är dubbelisolerade istäl
let för skyddsjordade. Har dessa ett metallstativ 
blir detta kapacitivt spänningssatt och hela stativet 
kan komma att fungera som en antenn som sänder 
ut 50 Hz. Denna typ av lampor bör undvikas.

Av säkerhetsskäl bör man dessutom rådgöra med 
en elinstallatör om hur dessa lampor kan åtgärdas.

Kopplingsmekanismer

Kapacitiv koppling
Vid kapacitiv koppling har två föremål olika spän- 
ningsnivå. Det sker då en koppling mellan föremålen 
för att utjämna denna skillnad i spänning.

Induktiv koppling
Om man har två enskilda ledare, varav den ena leder 
en ström. Då kommer denna ström, beroende på det 
uppkomna magnetfältet att skapa en störström i den 
bredvid liggande ledaren.

Konduktiv koppling
Om en brytare slås till inträffar en förändring i kopp
lingen. Denna förändring, eller störning, sprids vidare 
längs ledningar och kan ställa till problem.

Bygg för hälsa och miljö



Lysrör och lågenergilampor 
En lysrörsarmatur ger upphov till både elekt
riskt och magnetiskt fält med flera frekven
ser, samtidigt som lysrören ”flimrar”.

Magnetiska fält går i stort sett obehindrat 
genom väggar och golv. Detta innebär att lys- 
rörsarmaturen i taket i våningen under ofta 
har större betydelse för exponeringen av 
magnetiska fält än de egna lysrören, eftersom 
den är närmare i avstånd.

Ljusflimmer kan uppfattas från ett lysrör. 
Det beror på att lysrören tänds och släcks två 
gånger per period, dvs. 100 gånger per se
kund. Under den tid som lysämnet inte akti
veras klarar pulvret i röret inte av att hålla 
skenet. Det lyser kraftigt en stund, men ljus
styrkan avtar innan nästa halvperiod då pulv
ret tänds ordentligt på nytt. Människan upp
fattar skillnaden i ljusvariation och kan 
reagera på flimret utan att det syns i vanlig 
mening. Detta uppfattas som blinkningar el
ler flimmer, vilket kan orsaka besvär.

Är lysrörsarmaturen utrustad med ett 
högfrekvensdon flimrar ljuset med en så hög 
frekvens att ögat inte hinner uppfatta detta.

Strömmen till en lågenergilampa ändras 
språngvis. En snabbförändring av strömmen 
innebär att den innehåller höga frekvenser.

Lågvoltsbelysning, t.ex. halogenlampor, 
kan orsaka besvär beroende på flera faktorer. 
Bland annat så matas armaturen med vanlig 
nätspänning, 230V, vilket ger en kapacitiv 
spänningssättning av föremål i dess närhet. 
För att reducera spänningen krävs det en 
transformator, vilken ger magnetiska fält.

All belysning sänder även ut strålning som 
ej uppfattas av det mänskliga ögat som ljus. 
Detta bör uppmärksammas speciellt vad det 
gäller halogenlampor som sänder ut strålning 
i UV området. Detta kan ge solbränna, vilket 
ej ska förväxlas med elöverkänslighet, UV- 
strålningen kan vara skadlig för ögonen. Ut
rustas armaturen med ett skyddsglas framför 
lampan hindras denna typ av strålning.

Att tänka på
Lysrör och lågenergilampor tillhör den elutrust
ning som ger elkänsliga kraftiga besvär.

Belysningen bör enbart bestå av glödijus med 
skärmad kabel och någon typ av skärmning även 
av glödlampan.

Ombyggd lampa för att uppnå skärmad effekt. Armatur utrustad med skyddsglas.
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Vagabonderande strömmar
Sveriges elsystem är normalt sett uppbyggt i 
4-ledarsystem, det kallas av fackmän förTN- 
C-S system. 1 ett 4-ledarsystem är neutral
ledare och skyddsledare kombinerade fram 
till husets elcentral i en så kallad PEN-ledare. 
Denna står oftast i god förbindning, oavsikt
ligt eller avsiktligt, med andra delar av bygg
naden, t.ex. armering och vattenledningsrör. 
Eftersom återgående ström strävar att flyta 
mellan förbrukningsobjektet och transfor
matorns nollpunkt ser strömmen två olika 
vägar att gå. Dels den önskade vägen genom 
kabeln, dels via alla metalliska strukturer som 
på något sätt har förbindelse med elektrisk 
utrustning, t.ex. vattenrör, fjärrvärme, vär
mesystem, fläktsystem och armeringsjärn. 
De strömmar som går utanför kabeln kallas 
för vagabonderande strömmar och avtar 
mycket långsamt med avståndet från det 
strömförande föremålet.

Det finns även 5-ledarsystem som kallas 
TN-S. Detta system används bl.a. av sjuk
hus, stora datorcentraler och i störningskäns- 
lig industri. Med TN-S system har man 
effektiva möjligheter att eliminera vagabon
derande strömmar.

Exempel på vagabonderad ström i en tvättmaskin.

Att skärma bort magnetfält orsakat av va
gabonderande strömmar är nästan omöjligt 
och skulle bli dyrt. Genom att installera ett 
5-ledarsystem, där neutralledare och skydds- 
jord är skilda åt, förhindras uppkomsten av 
vagabonderande strömmar effektivt. Att hål
la dessa system fungerande kräver dock om
sorg, noggrannhet och kontinuerlig mätning 
med ett system som larmar vid isolationsfel.

Oftast är flera abonnenter matade från 
samma transformator. Grannarnas felström
mar kan spridas även till hus med 5-ledarsys
tem, och därför bör alla som är anslutna till 
samma kabelskåp byta till 5-ledarsystem. En 
annan möjlighet är att den utsatta abonnen
ten installerar en fulltransformator (där även 
skyddsjorden är bruten) vilket minskar stör
ningarna.

De vagabonderande strömmarnas storlek 
beror inte enbart på om apparaterna i den 
egna bostaden är avslagna eller inte, utan 
även på elförbrukningen i stort i området. 
Detta gäller speciellt om man bor nära elekt
riska bananläggningar. Eftersom den vaga
bonderande strömmen ”fattas” i neutralleda
ren erhålls en resulterande ström från det fas- 
neutralledarpar där strömmen skulle ha åter
gått och det uppstår därför ett magnetiskt fält 
även omkring kabeln. Fältets styrka är direkt 
proportionell mot den resulterande ström
men.

Det är normalt inte möjligt eller intres
sant att i detalj kartlägga vilka vägar den va
gabonderande strömmen tar utan det viktiga 
är att få strömmen att gå tillbaka genom 
neutralledaren.

För att förhindra vagabonderande ström
mar måste motståndet i neutralledaren vara 
minimalt. Den första åtgärd som bör göras är 
att kontrollera neutralledaren så att det är 
god metallisk kontakt överallt, speciellt då i 
nollplinten i elcentralen. Låt därför elinstal
latören kontrollera att nollskruvarna i elcen
tralen är ordentligt åtdragna. Motståndet i 
vagabondkretsen ska vara betydligt högre än i 
neutralledaren. Ett sätt att öka detta motstånd 
är att bryta strömbanan, genom att byta en bit 
av vatten-, gas- eller fjärrvärmeledningen mot 
elektriskt isolerande material, plast, gummi el
ler liknande. Strömmen känner då ett så stort 
motstånd att den väljer att inte vagabondera 
på sin väg ned i marken utomhus.

Att tänka på
Plast eller gummimellandelen i en vattenledning 
ska tåla de temperaturer som kan uppkomma där. 
Alla ingrepp på rör måste utföras av rörens ägare.
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Sugtransformator
Om fastigheten har problem med vagabon
derande strömmar kan en eller flera s.k. sug- 
transformatorer installeras. Sugtransforma- 
torn utgörs av en ring av särskilt stål som 
placeras runt ledarna.

När mer ström går ut via fasledarna än vad 
som går tillbaka via neutralledaren erhålls ett 
resulterande magnetfält från dessa ledningar. 
Placeras sugtransformatorn runt dessa led
ningar skapar detta magnetfält en ström i 
toroiden. Enkelt uttryckt gör toroiden att 
den vagabonderande strömmen prioriterar 
neutralledaren och de vagabonderande 
strömmarna minskar.

Nätfrånkopplare
Att frikoppla nätspänningen från ett helt 
rum kan ske med hjälp av nätfrånkopplare. 
En nätfrånkopplare installeras i elcentralen 
och känner av om det är någon elektrisk ap
parat igång. Ar det inte det så bryter nätfrån- 
kopplaren spänningen ute i elcentralen. När 
en apparat inne i huset sätts igång känner 
nätfrånkopplaren detta och spänningen 
kopplas på igen. Det elektriska fältet mins
kas, eftersom brytpunkten för spänningen 
flyttas till elcentralen. Magnetfältet påverkas 
inte av åtgärden eftersom nätfrånkopplaren

endast slår ifrån om det inte är någon ström
förbrukning.

Elinstallationen görs så att en säkring inte 
går till mer än endast ett rum. Därigenom 
kan eltillförseln till enskilda rum lättare kon
trolleras.

Det magnetiska fält som kan uppstå från 
vagabonderande strömmar försvinner inte 
med hjälp av nätfrånkopplare. Det beror på 
att dessa strömmar går på rör och andra 
strukturer som inte påverkas av nätfrånkopp
laren. Inte heller en jordfelsbrytare skyddar 
alltid mot vagabonderande ström. Dessutom 
kan i en olämplig elinstallation innebär att 
ledningar passera förbi ett "skyddat” rum till 
ett annat rum som ligger längre bort, räknat 
från elcentralen.

Antennverkan
Ett ledande föremål fungerar som en antenn 
för höga frekvenser. Vilka signaler som före
målet fångar upp beror på längden hos före
målet. Elledningar som inte används, t.ex. 
om de blivit kvar vid byte till skärmade 
kablar, kan därför få en ny störande verkan 
som antenner. De fångar upp signaler från 
sin omgivning och ska alltid tas bort om de 
ersätts av nya ledningar.

Metallramar kring fönster, reflekterande 
fönster, hängrännor i metall och metallreglar 
i väggarna är annan utrustning som kan 
fungera som antenner och därför bör und
vikas.

Även bordsunderreden i metall kan få 
denna antennverkan. Ligger det dessutom en 
oskärmad nätsladd intill kan det bli en kapa
citiv koppling och bordsunderredet får där
med en spänningshöjning.

Nätfrånkopplare i elcentralen.
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Uppvärmning
Värmedistributionen i en bostad kan göras 
vattenburet. Uppvärmningen av vattnet kan 
ske med hjälp av en el- eller oljepanna, jord
värmepump, fjärrvärme eller solfångare. Alla 
dessa system har för- och nackdelar. Nack
delarna kan vara magnetfält kring pumpar, 
vagabonderande strömmar i fjärrvärmerör 
eller den elektronik som krävs med solfånga
re. Vilket system som bör väljas är därför 
olika från fall till fall, beroende på bostadens 
olika möjligheter.

Finns möjligheten att placera systemet i 
ett uthus eller om det finns goda avskärm- 
ningsmöjligheter ökar valfriheten av upp- 
värmningssystem.

Elfiltar och vissa typer av elektrisk golv- 
och takvärme ger ett relativt kraftigt elekt
riskt fält.

Frys, kyl spis och dammsugare
Vissa typer av kyl, frys, elfläktar och spisar 
alstrar relativt höga elektriska och magnet
iska fält. Även här är det bra om de kan flyttas 
så långt som möjligt från de delar av bostaden 
som personen befinner sig i. Frysen kan till 
exempel placeras i garaget, fläkten på tak- 
nocken och centraldammsugare i källaren. 
Finns inte möjlighet till det kan apparaterna 
behöva bytas ut till gasdrivna alternativ. På 
marknaden finns det gasdrivna alternativ 
bl.a. i butiker där båt- husvagns och camp
ingutrustning säljs.

Kylskåpets och frysens plastfront kan be
klädas med hönsnät och kan potentialut- 
jämnas mot skåpets chassi med en fläta.

Att tänka på
Vid byte till gasdrivna alternativ krävs gasbe
hållare. Boverket och Sprängämnesinspektionen 
har utfärdat bestämmelser angående installation 
och förvaring av dessa som måste beaktas.

Gasolflaska placerad utanför bostaden.

Spis
Vanliga elektriska spisar och ugnar ger kraft- 
frekventa fält som avtar snabbt med ökat 
avstånd från spisen. Hur stort magnetiskt fält 
som spisen alstrar beror till stor del på hur 
spisens plattor är utformade. Det lägsta mag
netiska fältet erhålls från en spis där spisplatt
ans slinga följs åt till och från mitten på 
plattan. Mikrovågsugnar ger magnetiska fält 
av kraftfrekvens samt mikrovågsstrålning. 
Mikrovågsstrålningen med sin höga frekvens 
bör inte vara något problem då alla modeller 
genomgår typprovning där läckage av strål
ningen ska ligga under fastlagda gränsvärden.

Induktionshällar värmer kokkärlen ge
nom att ett magnetfält skapar strömmar i 
kärlbotten. Den ström som skapas ökar med 
ökande frekvens, oftast omkring 20-30 kHz.

Den typ av spis som ger minst besvär för 
en elkänslig är naturligtvis en gasspis. 
Installeras en sådan måste utfärdade bestäm
melser beaktas för att få en säker anläggning. 
Det kan förekomma vagabonderande ström
mar i en gasspis. Genom att låta en yrkes- 
kunnig installera en isolerande packning på 
stadsgasröret minskas dessa.
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Dammsugare
Istället för vanlig dammsugare kan en cen
traldammsugare installeras. Då är motorn 
placerad längre bort från användaren och 
dessutom sprids inga mikropartiklar i inom- 
husluften. Om möjligt bör centraldamm
sugarens motor placeras i uthus eller liknan
de. Är detta inte genomförbart beroende på 
t.ex. tryckminskning kan centraldammsuga
rens motor avskärmas.

Fläktar
Det bör inte finnas några fläktar i bostaden 
utan en lösning med självdrag bör väljas. 
Varmluftsugn innehåller en fläktmotor och 
bör alltså undvikas. Badrum kan förses med 
fönster men detta är oftast inte tillräckligt 
utan bör kompletteras med en fläkt placerad 
högt upp på taket. Om det inte är tillräckligt 
med självdrag i köket bör en enklare typ av 
köksfläkt väljas. Den ska inte ha tyristorregl- 
ering och den ska på samma sätt som fläkten 
till badrummet placeras så högt som möjligt 
förslagsvis på taknocken med en kanal ner till 
de rum som behöver ökad ventilation.

Telefon

Byte av telefon
På marknaden finns det speciella telefoner 
för elkänsliga. Dessa elsanerade telefoner går 
under benämningen slangtelefon. Namnet 
beror på att det går luftslangar mellan telefon 
och lur. I telefonen sitter mikrofonen och 
hörtelefonen i en avskärmad låda, ljudet 
överförs sedan via slangarna upp till luren. På 
detta sätt behöver det inte finnas någon elek
tronik i luren vilket annars kan anses som be
svärande.

Som en första åtgärd kan en gammaldags 
telefon prövas till exempel en s.k. Dialog. 
Dess typ av mikrofon kan besvära mindre än 
de nyare typerna.

Installation av kablar parallellt med 
telekablar
Telefonledningen ska vara skärmad. Används 
en vanlig telefonkabel kan den placeras i ett 
ledande metallrör som jordas.

Elkraftkablar och signalkablar, exempelvis 
till telefon, ska hållas åtskilda. Detta beror på 
att det kan uppstå överhörning mellan de 
bägge ledningarna även om de är skärmade.

Elsanerad telefon, en s.k. slangtelefon.
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TV-apparater
En TV-apparat ger låg- och högfrekventa 
elektriska fält. Dessa fält kan reduceras. På 
marknaden finns specialbyggda lådor som 
skärmar bort större delen av fälten från TVn. 
Alternativt kan en s.k. videoprojektor använ
das eller en bildskärm med videoingång.

Bildskärmar
Strålningen från en bildskärm sker vid flera 
frekvenser. Det finns många olika sorters 
bildskärmar men inga som i sitt standardut
förande kan rekommenderas till elöverkäns- 
liga. Kräver arbetet att dator används kan en 
speciell bildskärm byggas.

Allmänt kan sägas att det är viktigt att se 
till att både bildskärm och dator är anslutna 
till ett skyddsjordat uttag.

TV-apparater och bildskärmar
För vissa elöverkänsliga kan den vanliga 
kraftförsörjningen kännas besvärande även 
vid god avskärmning. Då kan likström prö
vas, åtminstone till belysning. Viss apparatur 
måste ha växelspänning och fungerar därför 
inte med likspänning. Vanligast är att en lik- 
riktare eller ett batteri installeras. Det ställer 
höga krav på likriktaren. En likriktare likrik- 
tar spänningen till de elektriskt drivna appa
rater som inte kräver växelspänning. Likrik
taren bör placeras långt bort på samma sätt 
som en elcentral eller liknande. I en likriktare 
som inte fullständigt jämnar ut (glättar) den 
utgående strömmen blir det en pulserande 
likström med samma frekvens som hos det 
matande växelströmsnätet. Ett batteri ger en 
fullständigt jämn likström.

Att tänka på
Alla elinstallationer ska utföras av behörig elektri- 
ker.

Likriktare skiljer sig relativt mycket från varandra 
därför bör man undersöka olika fabrikat.

Byte till likström

Specialbyggd låda, s.k. Liberellåda, för TV.

Bygg för hälsa och miljö



Gipsskivor
Vid gipsskivor har en förhöjning av de elek
triska fälten iakttagits. Det beror på att gips
skivorna blir kapacitivt spänningssatta av 
ledningarna i väggen. För att minska nivå
erna på dessa fält kan stålreglar användas, 
som sedan gipsskivorna anbringas mot med 
en god metallisk kontakt. Används skärmade 
kablar spänningssätts inte gipsskivorna på 
samma sätt.

Isolerande transformator
För att minimera störningar på inkommande 
elledning kan en sk isolertransformator eller 
fulltransformator installeras. I standardut
förandet skyddar den utmärkt mot de låg
frekventa störningarna och vagabonderande 
strömmar, dock bör den skärmas ytterligare 
för att ge något skydd vid högre frekvenser.

Att tänka på
Godkännande av installationen krävs från Elsäker- 
hetsverket och installationen ska utföras av en 
elinstallatör.

Särjord
Störningar kan spridas via skyddsjorden och 
för att fa bort dessa störningar kan en s.k. 
särjord installeras. Det innebär att bostaden 
förses med ett eget jordtag. För att få göra 
denna åtgärd krävs dispens av Elsäkerhets- 
verket. Marken måste kontrolleras så att den 
inte har ett för högt motstånd. Neutralleda
ren får inte kopplas ihop med denna skydds- 
jord. Installeras en isolerande transformator 
bör även ett särjordtag installeras.

Åtgärder mot högfrekvens
Ledningar kan uppfånga högfrekventa signa
ler. Dessa störningar kan reduceras genom att 
en ferritkärna placeras runt ledningen. Se 
bild. Ferritkärnan måste placeras runt både 
fram- och återledaren. Är strömmen låg an
vänds ofta toroidkärnor som har en sluten 
magnetisk krets och ett litet störfält. Vid 
högre strömmar inför man ett luftgap eller 
använder en kärna med öppen magnetisk 
krets som t.ex. en ferritstav.

Ferritkärna i toroidform.

Det finns delade och hela ferritkärnor. 
Eftersom de ska installeras på ledningen är 
det lättare att installera de delade. Det är 
viktigt att det blir bra kontakt mellan ferrit- 
halvorna.

Fastighetens tomt
Vid nybyggnad bör platsen undersökas noga 
vad det gäller omgivande elnät, fjärrvärme
nät, övriga källor, antenner eller föremål som 
kan ge motsvarande funktion, samt vatten
vägarna i närheten.

Att tänka på
För att särjord ska få installeras krävs dispens från 
Elsäkerhetsverket och installationen ska utföras 
av en elinstallatör.
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Åtgärder vid misstänkt 
elkänslighet

• Skruva ur de säkringar som kan undvaras. 
Ha dem urskruvade så mycket som möjligt 
av tiden som ni vistas i bostaden. Till en bör
jan kan det bli en hel del säkringsskruvande 
eftersom en del säkringar måste skruvas in 
igen på morgonen etc. Men det är ett bra sätt 
att se om det är det elektriska som är proble
met.

Så småningom kan nätfrånkopplare in
stalleras och på så sätt ersätta säkringshante- 
ringen.

• Undvik arbete vid bildskärm och att se på 
TV.

• Använd endast belysning med glödljus, 
dvs. vanliga glödlampor.

• Undvik mobiltelefoner och annan elektro
nisk utrustning.

• Mät upp och märk alla stift- och hylsans- 
lutningsdon så att alltid fasledaren bryts vid 
släckning.

• Försök hitta andra ställen att ha elektriskt 
besvärande apparater, t.ex. förflyttning av 
frysen till källaren eller garaget.

• Gå ut ur huset om tvättmaskin eller dylikt 
är igång.

Åtgärder som kräver installation 
Dessa åtgärder kräver ingrepp av yrkesmän i 
anläggningen vilket kan bli kostsamt. I detta 
läge lönar det sig att kontakta en på detta 
område sakkunnig för att lägga upp en så 
effektiv åtgärdsplan som möjligt för det indi
viduella fallet.

• Byt elledningar till skärmad kabel. Byt 
även ut uttag, dosor och strömbrytare. Tag 
bort de gamla elledningarna vid denna 
åtgärd.

• Installera isolerande mellandel på vatten- 
ledningsrör och andra metallrör som går ut 
från huset.

• Skärma lampor.
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Exempel på elsaneringar

Inledning
De exempel som följer är baserade på inter
vjuer med personer som har utfört el- och el
ler magnetfältsreducerande åtgärder i sina 
bostäder.

Valet av personer för dessa intervjuer har 
skett i samarbete med FEB, Föreningen för 
El- och Bildskärmsskadade.

Bostädernas geografiska spridning har 
ansetts vara av mindre betydelse utan fokuse- 
ringen har varit mot utförda åtgärder samt 
typ av bostad.

Då det ligger i sakens natur att en el- eller 
magnetfältskänslig ofta upplever det som 
mer bevärande att bo i lägenhet har många 
strävat efter ett enskilt boende. I dessa fristå
ende hus har ofta ett större antal åtgärder 
utförts. De drabbade har där kunnat bygga 
mer med tanke på sanerande åtgärder.

Samtliga av de intervjuade uppger att 
saneringen av deras bostäder har gett ett gott 
resultat.

Åtgärdsplan
Många åtgärder återkommer i flera av fallen, 
vilket beror på detta viktiga att först utföra de 
åtgärder som ger störst resultat. Åtgärder som 
i och för sig kan ge ett väldigt bra resultat 
men medför stora kostnader bör diskuteras 
med en på området kompetent person för att 
bästa möjliga totalresultat skall erhållas.
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1 Villa
Personen insjuknade 1991. Bostaden är en 
villa i villaområde. Avstånd till närmaste 
granne är ca 4 meter. I övrigt är huset relativt 
friliggande gentemot andra grannar.

Huset har en yta på 140 m2. I husets väggar 
finns både gips- och spånskivor. Detta anser 
den boende dock inte vara något problem då 
alla kablar är skärmade.

Innan elsaneringen påbörjades mättes de 
elektriska och de magnetiska fälten.

Värmesystemet är vattenburet med elpanna.

Samtliga elledningar utbytta till skärmad 
kabel. Ej använda ledningar är borttagna.

Strömbrytare, eluttag och dosor ej utförda 
skärmade.

Nätfrånkopplare installerad på allt utom 
elpanna, kylskåp och frys. Huset är indelat i 
zoner.

Elcentralen är inte skärmad.

Kylskåp, frys och spis är ej åtgärdade annat 
än att de är försedda med skärmade kablar. 
Köksfläkt och diskmaskin användes ej av den 
elöverkänslige.

TV-antennen var tidigare en sk. inomhusan- 
tenn belägen på vinden. Antennen har nu 
helt nedmonterats och i och med detta upp
lever personen att besvären minskat kraftigt.

Ett par platser i huset som personen inte kun
de uppehålla sig vid förut kan nu användas 
igen.

Liberellåda tillTVn är beställd.

VA-rör är till större delen i plast. Nivåerna på 
de magnetiska fälten är låga och de vagabon
derande strömmarna är tämligen små.

Telefonen är av slangmodell. Telefonkabeln 
skall bytas till skärmad kabel.

Ringklockan är inte åtgärdad.

Samtlig belysning är utbytt till glödljus med 
skärmande metallraster. Detta metallraster är 
anslutet till skyddsjord.

Då det inte finns någon gatubelysning utan
för har ingen diskussion med elverket varit 
aktuell.

Elsaneringen uppges mildra symptomen av
sevärt. Ingen ny mätning har genomförts ef
ter det att elsaneringen utfördes då den boen
de upplevde en påtaglig förbättring av 
situationen.

Arbetskostnad för omdragning av kabel 
18.500 kr.
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2 Äldre villa
Denna villa är belägen i ett villaområde där 
husen ligger relativt glest. Huset byggdes 
1933 och är byggt helt i trä, ett fåtal gipsplat
tor finns men de har av den boende ej ansetts 
som något problem.

Personen insjuknade våren 1994 och elsaner- 
ingen påbörjades -95.

Samtliga elledningar är utbytta till skärmad 
kabel. Ej använda ledningar är demonterade.

Spisen drivs med gasol. Kylskåpet är om- 
kopplingsbart mellan eldrift och gasoldrift. 
Kompressorn till kylskåpet är avskärmad 
med en metallkåpa. Det finns ingen fläkt i 
köket. Frysen är placerad i källaren och för
sedd med skärmade kablar.

Även tvättmaskinen är försedd med skärma
de kablar. Den kan även manövreras med 
strömbrytare på väggen.

Bostaden är indelad i sex zoner vilka är för
sedda med var sin nätfrånkopplare.

Elcentralen är flyttad till framsidan på huset. 
Belysningen i huset är enbart glödljus med 
armaturer speciellt utvalda för sin skärmande 
verkan.

Telefonen är en så kallad slangtelefon. Tele
fonkabeln mellan stolpen och husnocken är i 
skärmat utförande. Kabeln är dragen i största 
möjligaste mån utanför huset.

Ringklockan drivs med batteri.

Uppvärmningen sker med oljeeldning. Viss 
avskärmning har skett i pannrummet.

Bitar av inkommande vattenledningsrör är 
bytt till plast.

TVn har installerats i en så kallad Liberellå- 
da. Kabeln till TV-antennen är lagd i B-rör 
ovanpå altantaket.

Den boende har varit i kontakt med det loka
la elverket angående kablarna till gatubelys
ningen utanför huset. Undersökning pågår 
vad som kan åtgärdas.

Elsaneringen anses som lyckad av den boen
de.

Kostnaden för elsaneringen uppgår till 
knappt 230.000 kronor.
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3 Ny villa i glesbygd
Bostaden är en i glesbygd belägen nybyggd 
villa. Bostadsytan är 142 m2. Byggd 1992 - 
1993.

Personen har varit elöverkänslig sedan 
november 1990.

Byggd av trä med invändiga gipsväggar, dessa 
gipsväggar upplever inte den boende som nå
got problem då samtliga kablar är skärmade. 
Fastigheten är byggd elsanerad.

7,5 m från gaveln (se ritning) är ett uthus be
läget. I den bortre änden av detta uthus är 
anslutningen för inkommande el. Där finns 
även en 220V likriktare som försörjer all be
lysning i bostad.

Uppvärmningen av huset sker med ett 
vattenburet system där vattnet värms med el
panna. Denna elpanna är placerad i uthuset.

Elcentralen, likriktare och övrig utrustning i 
uthuset försett med skärmande plåt. Mat
ning av kyl, fläkt, kaffebryggare, kök, disk
maskin, TV, centraldammsugare och stereo 
kan brytas med hjälp av kontaktorer. Styr
ningen av dessa sker med ett 24V likströms
system där manövern sitter inne i bostadshu
set. 24V likriktaren finns i garaget.

Varje uttag har varsin skärmad kabel från el
centralen (och de kan därvid manövreras 
individuellt). Vid hög belastning läcker stör
ningar över från likriktaren.

Elcentralen är utförd med diazedsäkringar 
för att minska läckströmmar och erhålla syn
ligt brytställe.

I uthus är även tvättmaskin, torktumlare 
samt elpanna placerade. Tvättmaskin, tork
tumlare, elpanna och frys kan manövreras 
med hjälp av strömbrytare vid utgångsdörr.

Den del av vattcnledningsrören mellan uthus 
och bostad som är beläget i mark utgörs av 
plast, detta för att förhindra vagabonderande 
strömmar.

Spis är utbytt till gasolspis. Köksfläkten sitter 
i taknocken. Mellan spjället ovanför spisen 
och fläkten finns ett ca 7 m. långt rör av me
tall som är jordat, under yttertak är detta rör 
brutet med ett ca. 40 cm plaströr för att för
hindra vagabonderande strömmar.

Tre av rummen är skärmade med plåtar. 
Dessa plåtar är placerade överlappandes var
andra inuti vägg. Varje plåt är potentialut- 
jämnad till jordningsplint placerad i kryp
grunden mitt under huset.

Bostadens ringklocka är batteridriven.

Samtliga kablar och uttag är skärmade. Uttag 
är av typ CEWE med ett lock på varje uttag.

Panna till uppvärmning samt diskmaskin 
körs på nätterna.

Telefonen är av slangmodell med skärmad 
telefon och ledningar.

TVn är installerad i en s.k. Liberellåda. An
tenn till TV är placerad på uthus.
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Telefonkabeln samt antennkabel till TVn är 
placerade i B-rör. Dessa rör är potentialut- 
jämnade till jordplint i krypgrund.

Centraldammsugare är installerad i garaget.

Särjord är installerad.

Kylskåpet ombyggt och kompressorn place
rad i en metallåda vilken anslöts till skydds- 
jord.

Saneringen fungerar enligt den elkänslige 
mycket bra.
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4 Lägenhet centralt i tätort
Bostaden är en lägenhet belägen centralt i en 
tätort. Fastigheten är ansluten till det kom
munala fjärrvärmenätet.

Mätning av de elektriska och de magnetiska 
fälten i bostaden gjordes innan några åtgär
der vidtogs. Kontrollmätningar gjordes även 
under tiden åtgärderna utfördes.

1 lägenheten har det varit problem med vaga
bonderande strömmar. Bakom en vägg i 
köket går stigarledningar för el och vatten. 
Vattenrören försågs med plastmellandel. 
Energiverket har installerat en gummipack
ning på fastighetens fjärrvärmerör. Denna åt
gärd minskade drastiskt bakgrundsstrålning
en i hela lägenheten.

Samtliga elledningar är utbytta till skärmade 
kablar. Denna åtgärd har även utförts i lägen
heten under, då dennes ledningar går i taket. 
Strömbrytare, dosor och eluttag är ej skärma
de.

Belysning är utbytt till glödljus. Även lysrörs- 
armatur i två intilliggande lägenheter är ut
bytt. Belysningen är inte utrustad med 
skärmande metallraster.

I intilliggande lägenhet installerades en 5 
mm U-formad Al-plåt bakom spisen. Detta 
för att skärma de fält som trängde från spisen 
in i den elöverkänsliges sovrum.

I golvet, samt 0,5 meter upp på väggarna i 
den elkänsliges sovrum har hönsnät, som 
anslutits till skyddsjord, monterats.

Nätfrånkopplare är inte installerad utan säk
ringar skruvas ur under natten. Är besvären 
kraftiga stängs även huvudströmbrytare av. 
Ringklockan till bostaden är inte åtgärdad. 
Telefon är av s.k. slangmodell.

På arbetsplatsen har elsanering utförts. Halv
ledande matta inlagd i arbetsrum, belysning 
utbytt till glödljus samt skärmad kabel dra
gen till den drabbades och omkringliggande 
rum. Senare började mobiltelefoner använ
das i högre grad vilket gjorde att vederböran
de blev sjukskriven.

Personen har haft kraftiga besvär sedan tidigt 
åttiotal. Vissa perioder har vederbörande ej 
kunnat bo i huset utan bott i husvagn.

Denna person säger sig uppleva magnetfälten 
som mest besvärsframkallande men efter sa
nering minskade besvären.
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5 Villa på landet
Bor idag i en enplansvilla på landet. Elsaner- 
ingen påbörjades hösten -96. Halva villan är 
elsanerad. I den delen är samtliga elledningar 
utbytta till skärmade kablar. Dessa kablar är 
dragna i befintliga rör, plast och metall 
blandat.

Huset värms med ett vattenburet system där 
vattnet värms med en oljeeldad panna. På 
sommaren används elpatroner. Huset är 
byggt av lersten. Gipsplattor förekommer 
sparsamt i den ej sanerade delen av huset. I 
övrigt har spånskivor och mjuka träfiber
skivor använts. Reglarna i huset är av trä.

Den elsanerade delen av huset är indelad i två 
zoner med var sin nätfrånkopplare. Dessa 
nätfrånkopplare stänger automatiskt av 
spänningen till zonen då sista lasten i zonen 
stängs av. Inga åtgärder har vidtagits i köket. 
Personen kan uppehålla sig där om ingen 
elektrisk utrustning är påslagen.

Lampsladdar är utbytta till skärmande ka
blar. Ingenting är åtgärdat med tanke på de 
vagabonderade strömmarna. I ett initialske
de mättes strömmarna upp och låga nivåer 
konstaterades på dessa. Nästa åtgärd blir 
skärmning av utrustning till värmesystemet, 
t.ex. vattenpumpen.

Personen mår mycket bättre idag. Att ha el- 
sanerat ansåg hon vara en förutsättning för 
att kunna bo någon annanstans än i husvagn.

Kostnaden för elsaneringen uppgick till 
42.100 kr.

Bostaden är belägen i en enplansvilla på 
landet och byggd av och tegel och träpanel. 
Bostadsytan förvillan är 135 nr.

Personen insjuknade 1989, elsaneringen 
började 1996.
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6 Villa
Uppvärmningen sker vattenburet, där vatt
net värms med elpanna som står i garaget. 
Tidigare användes direktverkande el vilket ej 
kunde användas, då det framkallade besvär. 
En vedkamin utnyttjades istället innan vär
mesystemet byttes till det ovan beskrivna.

Då skärmade kablar installerades försvann 
problemen med de elektriska fälten vid de 
väggar som innehöll gipsplattor. De skärma
de kablarna drogs i befintliga plaströr. Elut
tag, dosor samt strömbrytare skärmades ge
nom egen försorg.

Kabel mellan kabelskåp och elcentral åtgär
dades ej. Elcentralen är placerad i skåp vid 
ytterdörr. Insidan av skåpet skärmades med 
folie och försågs med en huvudströmbrytare 
som kan manövreras utan att man behöver 
öppna skåpet.

Vid ytterdörr placerades strömbrytare till 
kök, disk- och tvättmaskin samt central
dammsugare. All belysning utbytt mot glöd
ljus där de elektriska fälten skärmats med 
hjälp av metallraster som anslutits till 
skyddsjord.

Kablar till kylskåp byttes till skärmade kablar 
och spisen utbytt till gasolspis.

Vattenledningsrör är inte åtgärdade. I dags
läget går inkommande vattenledning i en 
plastslang ifrån gatan, som vid anslutningen 
upp i huset övergår i kopparrör.

Telefonen är utbytt till högtalartelefon där 
samtal kan föras på distans. Efter ett antal år 
då avsevärd förbättring uppnåtts kunde kor
tare samtal föras i en Dialogtelefon.

Då personen ej kunde se på TV överhuvud
taget åtgärdades den inte. Dammsugare ut
bytt till centraldammsugare.

Ringklocka drivs med batteri.

Efter elsaneringen kunde personen bo i huset 
och symptomen minskade kraftigt.

Kostnaden för elsaneringen uppgick till ca 
275.000 kr.

Vid personens arbetsplats utfördes inga åt
gärder.
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7 Villa i villaområde
Bostaden är belägen i villaområde. En villa på 
136 m2 som är byggd av ”blåsten”. Radonhal
ten uppmättes av kommunen och befanns 
vara under tillåtna värden. Ventilationssyste
met förbättrades ändå.

Personen kände första besvären årsskiftet 
1993-94. Elsaneringen av bostaden började 
oktober 1996.

Alla elledningar utbytta till skärmade kablar 
av typ Wasan Flex. Samtliga dosor, strömbry
tare och eluttag utbytta till sådana i skärmat 
utförande. 5-ledarsystem har installerats från 
kabelskåp.

De vagabonderande strömmarna är ännu ej 
åtgärdade. I dagsläget är vattenledningsrören 
helt i koppar. Avloppsrören är i gjutjärn, vil
ket ute i gatan övergår i cementrör. En på 
vinden belägen fläktmotor uppges ge kraftiga 
besvär.

Telefonen är av slangmodell.

Ringklockan är batteridriven.

Personen kan nu vistas i huset, det behöver 
dock elsaneras ytterligare, främst med tanke 
på de vagabonderande strömmarna.

Samtlig kvarvarande elektriska apparater är 
skärmade och anslutna till skyddsjord.

Särjord har installerats, men fastigheten är 
fortfarande inkopplad på elverkets jord tag, 
dock via den egna jorden.

Uppvärmningen sker genom ett vattenburet 
system där vattnet värms med elpanna belä
gen i källaren.

TVn har installerats i en s.k. Liberellåda.

Kostnader

Byte till skärmade kablar, dosor, strömbrytare, 
eluttag 53.000 exkl moms.

Kostnad särjord: Material
Arbete

1,012kr exkl moms
1.645kr exkl moms

Kostnad byte
av serviskabel: Material

Arbete
3.821kr exkl moms
12.835 kr exkl moms

Kostnaden lör elsaneringen uppgår totalt till 
ca 100.000 kr.
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8 Från lägenhet till villa
Personen insjuknade hösten 1988 och bodde 
då i lägenhet. Efter 3 år flyttade de till en 
annan lägenhet, men under denna tidsperiod 
ökade besvären kraftigt. Beslutade sig då för 
att bygga en helt elsanerad villa. Tomten 
valdes ut efter åtskilliga mätningar av bak- 
grundsfälten.

All kabel är skärmad liksom även strömbry
tare, eluttag och dosor. Nätfrånkopplare är 
installerad för bortkoppling i alla rum. 
Centraldammsugare används istället för 
vanlig dammsugare. Centraldammsugaren 
är placerad i förrådet. Inga rum är avskärma
de med folietapet eller dylikt.

Villan är byggd 1994 i trä och i inner
väggarna är det spånskivor. Yta 110 m2.

Bostaden är byggd helt elsanerad.

Uppvärmningen sker med ett vattenburet 
system. Vattnet till golvvärme värms med 
elpatroner, vilket hjälps upp av solfångare.

Ackumulatortank, solfångare (11,1 m2) och 
elpatroner är belägna i en förlängning av ga
raget. Rören till golvvärmen är helt i plast. I 
garaget finns även cirkulationspumpar till 
varmvatten och golvvärme.

Mellan garaget och bostadshuset är det cirka 
17 m.

Inkommande el går via isolertransformator 
till husets elcentral. Denna utrustning är be
lägen i garaget. Särjord är installerad där 
jordtaget är borrat till 120 m djup. Huset har 
5-ledarsystem och är försett med jordfelsbry- 
tare.

Elledningar och vattenrör (plast) mellan 
garage och boningshus går i en elektriskt iso
lerad kulvert. I boningshuset finns det en 
jordbock, där potentialutjämning sker. 
Tvättmaskin och torktumlare är placerade i 
den förlängda delen av garaget.

Telefonen är av s.k. slangmodell. Telefon
kabeln är skärmad.

Ytterhöljet på kylskåp och frys är anslutet till 
skyddsjord och deras kablar är skärmade. 
Gasspis används. Ingen köksfläkt är installe
rad, självdrag utnyttjas. Ventilationsröret är 
anslutet till skyddsjord. All ventilation är 
med självdrag. Inga fläktar finns i huset.

I varje rum finns termostater. Dessa är skär
made och försedda med skärmade ledare.

Samtlig belysning är glödljus med avskär
mande metallraster. Metallrastren är anslut
na till skyddsjord.

Antennkabeln till TVn är avskärmad. Ring
klockan till bostaden drivs med batteri.

Alla VA-rör är i plast.

Bottenplattan till huset är gjuten för att und
vika aluminiumprofiler.

Armeringsjärnen är i rutnät och anslutna till 
potentialutjämningsjordplint.

Alla plastmaterial i huset är utbytta till trä.

Elsaneringen i bostaden är att anse som lyck
ad enligt den boende.
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Kostnader
Uppvärmning 59.000 kr merän normalt

Gasolspis 13.000 kr

(acc.tank, solfångare,
golvvärme)
mer än nyckelfärdigt

Isotrafo 6.250 kr
(16.000:-från början) 
ca prisexkl moms

Kulvert 15.000 kr
Förlängning av
garage 29.000 kr för placering av

Centraldammsugare 11.000 kr

tvättmaskin och
ackumulatortank

El installation 34.100 kr
Avskärmning 10.000 kr
Telefon 2.800 kr
Trä detaljer 25.200 kr
Ventilation 14.000 kr
Särjord 15.000 kr

Summa: 234.350 kr merän vanlig
husstandard.

På den elkänsliges arbetsplats har en omfat
tande elsanering utförts. Rummet är avskär
mat med 5 mm Al-plåt. Ingen el är indragen i 
arbetsrummet. Telefon av slangmodell an
vänds och då arbetet kräver dator finns det 
tillgång till en med bildskärm som drivs med 
likström.

=EI
=Gas
=Vatten
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9 Villa
Personen insjuknade våren 1991 och mät
ning av de elektriska och de magnetiska fäl
ten utfördes strax efter. Elsaneringen påbör
jades nov 1992 då det stod klart att personen 
skulle erhålla bostadsanpassningsbidrag.

Huset är beläget i utkanten av ett villaområde 
och är en villa på ca 125 nr, byggd av vit lätt
betong. Källaren är byggd av lecablock. I 
innertaket finns det gipsplattor. Även de 
ickebärande väggarna är av vit lättbetong. 
Uppvärmningen sker med en kombinerad el- 
och oljepanna (vattenburet system).

Kabel mellan mätarskåp på garage och elcen
tral i källaren ej skärmad vilket den boende i 
efterhand anser borde ha gjorts. Från elcen
tralen är det 5-ledarsystem. Samtliga led
ningar i huset är utbytta till skärmade kablar 
som dragits i befintliga rör. Strömbrytare, 
dosor och eluttag ej av skärmat utförande, då 
de ej ansågs tillräckligt besvärande.

TVn är försedd med en s.k. Liberellåda vilket 
den boende ansåg minskade besvären något, 
men det är fortfarande svårt att se på TV var
för den undviks.

Bostaden är zonindelad på så sätt att elektri
citeten till sovrum och därtill angränsande 
rum kan stängas av helt. Det har ej skett nå
gon skärmning av hela rum.

Samtlig belysning utbytt till glödljus där ar
maturen, antingen genom befintlig lamp
skärm eller egentillverkning, klätts i metall
raster som anslutits till skyddsjord.

Inkommande vattenledning har plastmellan- 
del. Fastigheten är försedd med jordfelsbry- 
tare. Telefonen är ej åtgärdad. Ringklockan 
är batteridriven.

Saneringen gjorde det möjligt för personen 
att bo i huset. Elsaneringen beskrivs av den 
boende som ”bra till 90%”.

Då olinjära laster är inkopplade av andra 
familjemedlemmar känner vederbörande 
kraftiga besvär, varvid detta undviks.

På arbetsplatsen sanerades först arbetsrum
met med skärmande kablar och jordade 
lysrörsarmaturer. Detta fungerade bra till en 
början. Därefter blev det tvunget att kom
plettera med glödljus som användes istället 
för lysrören. Senare försågs även intilliggande 
rum med skärmad kabel, anslutning av lys
rörsarmaturer till skyddsjord och komplette
ring av belysning med glödljus. Vid nyinstal
lation har dessa tre åtgärder nu införts som 
standard på arbetsplatsen.

Central i källarplan
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10 Tvåfamiljsvilla
Bostaden är en tvåfamiljsvilla där den elöver- 
känslige bor på övervåningen. Huset är byggt 
helt i trä. Personen insjuknade november 
1991. Villan är oljeeldad med vattenburen 
värme.

Elcentralen är inte skärmad då den är place
rad på ett sådant avstånd att den boende inte 
anser att det behövs. Lampsladdar är utbytta 
till skärmade kablar. Dosor, strömbrytare 
och eluttag är utförda med skärm. Gasspis 
används istället för elspis.

Mätning av de vagabonderande strömmarna 
har utförts och nivåerna visade sig vara små 
varvid ingen åtgärd vidtogs.

I källaren finns en likströmstransformator 
som matar ringklockan. Eftersom transfor
matorn är så långt bort i huset anser den bo
ende inte att den är något problem.

Telefonen är en så kallad slangtelefon. Tele
fonkabeln är inte skärmad. TV-apparaten 
installerad i en sk Liberellåda och antenn
kabel används inte utan vederbörande tittar 
på videofilm istället.

Även på personens arbetsplats har en elsane- 
ring utförts varvid följande åtgärder vidtogs:

Personen flyttade till ett arbetsrum där ett 
minimum av aktiviteter äger rum i omkring
liggande rum. Skrivbordet är helt i trä. PCn 
är likströmsdriven med en specialbyggd bild
skärm. Bakom skärmen sitter en glödlampa 
som är likströmsdriven. Musen till PCn är 
skärmat utförande. Telefonen är utbytt till en 
slangtelefon. Samtlig belysning utbytt till 
skärmade glödlampor.

Enbart likström indragen i arbetsrummet. 
Likriktaren är placerad längst bort i intillig
gande konferensrum, se ritning. Där är även 
hårddisken till PCn placerad. Samtliga elled
ningar är utbytta till skärmade kablar vilket 
har blivit allmän policy inom företaget.

Mätning av de elektriska och de magnetiska 
fälten gjordes innan och efter elsanering ut
förts. De elektriska fälten hade minskat efter 
förväntan. De magnetiska fälten hade ökat 
något vilket kan bero på den totalabelast
ningen på elnätet vid mättillfällena.

Personen anser att elsaneringen, både i hem
met och på arbetet, har varit lyckade.
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11 Villa i villaområde
Personen insjuknade under 1991. Hon flyt
tade då ut till en husvagn där hon bodde tills 
elsaneringen i bostaden gjorde det möjligt för 
henne att åter bo i huset. Huset är en villa 
belägen i ett villaområde.

Mätning av det elektriska och det magnetiska 
fältet utfördes både före och efter saneringen.

Elcentralen är avskärmad och belägen i gara
get, från garaget till bostaden går en skärmad 
kulvert. Vattenledningen är försedd med 
plastmellandelar för att förhindra de vaga
bonderande strömmarna. I bostadshuset är 
all inkommande el samlad till en punkt belä
gen centralt i hallen. Därifrån kan all el i hela 
bostaden kontrolleras.

Huset är uppdelat i 2 zoner, övervåningen 
och undervåningen. Dessa zoner kan från- 
kopplas var för sig.

Alla elledningar är utbytta till skärmad kabel.

Alla strömbrytare, eluttag och dosor är utbyt
ta till skärmade diton. Samtliga lampor är 
försedda med skärm. Kyl och frys är försedda 
med skärm. Den befintliga glaskeramikhäl- 
len är utbytt mot en elspis.

Telefonen är en s.k. slangtelefon. TVn är 
installerad i en s.k. Liberellåda.

Elsaneringen har gjort det möjligt för perso
nen att åter bo i huset. Då elsaneringen var 
klar fanns det tre platser i bostaden som fort
farande var besvärsframkallande. Detta an
togs bero på dåligt utförd skärmning av be
lysning. Då dessa tre armaturer åtgärdades 
försvann besvären.

Ännu är bostadens kök inte helt tillfredsstäl
lande, antagligen beroende på grannhusets 
elcentral belägen i närliggande vägg samt 
möjligtvis elverkets kabelskåp som är beläget 
utanför huset vid gatan.
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Terminologi och 
begrepp

Elektrisk spänning
Mellan två punkter kan finnas en elektrisk 
spänning; detta beskrivs även som att punk
terna har olika elektrisk potential. I våra 
vägguttag har den ena ledaren spänningen ca 
230 volt växelspänning mot jordpotential 
och kallas fasledare. Den andra ledaren har 
spänningen noll volt och kallas neutralledare. 
Resultatet blir en spänningsskillnad på 230 
volt mellan dessa ledare.

Spänningen är proportionell mot den en
ergi som krävs för att flytta en elektrisk ladd
ning i ”spänningsfältet”.

( Storheten betecknas U, enheten volt, V)

Elektrisk ström
Spänningen mellan fasledaren och neutralle
daren ger vid kontakt upphov till en elektrisk 
ström mellan ledarna. Det är strömmen som 
värmer upp glödtråden i glödlampan och får 
den att lysa.

Vid växelström i elnätet växlar både spän
ningen och strömmen riktning 100 gånger 
per sekund. Nätspänningen 230 volt är det så 
kallade effektivvärdet.

( Storheten betecknas I, enheten ampere, A)

Q
230 V (Fasledare)

0 V (Neutralledare)

Spänning.

230 V (Fasledare)

0 V (Neutralledare)

Ström.
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Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält skiljer sig bl.a. 
åt genom sättet de uppkommer på. Ett elek
triskt fält uppstår genom en spännings- 
skillnad och ett magnetiskt fält utifrån en 
ström. Fälten kan vara periodiska, om de 
uppkommer från en växelström/spänning, 
eller statiska, dvs. de varierar inte med tiden, 
om de alstras genom en likström/spänning. 
Gemensamt för elektriska och magnetiska 
fält är att de avtar med ökande avstånd till 
den aktuella källan.

Jordens magnetiska fält är statiskt och 
storleken är i Sverige ungefär 50 JiT. I jordens 
nedre atmosfär förekommer statiska elekt
riska fält. Vid kraftiga åskväder kan styrkan 
hos dessa fält vara så stora vid marknivå som 
100 000 V/m.

Elektrisk fältstyrka
Det elektriska fältet har sitt ursprung i en 
spänningsskillnad. Så fort det finns en spän- 
ningsskillnad finns det ett elektriskt fält. Om 
man t.ex. har två spänningssatta skivor får 
man ett elektriskt fält mellan dessa. Hur 
starkt det elektriska fältet blir beror på hur 
stor spänningsskillnaden är och hur långt det 
är mellan skivorna.

( Symbol E, enhet volt/meter, V/m)

Elektriskt fält.

Magnetisk fältstyrka 
(flödestäthet)
De magnetiska fälten bildas av elektriska 
strömmar. Runt en ledare där det flyter en 
elektrisk ström, bildas ett magnetiskt fält. De 
magnetiska fältlinjerna bildar slutna banor 
runt ledaren.

Magnetiskt fält.

Dessa fältlinjer ändrar riktning om ström
men ändrar riktning. Om man har två elek
triska ledare intill varandra där strömmen går 
åt motsatt håll i de båda ledarna har de upp
komna magnetfälten motsatta riktningar och 
kommer att ta ut varandra. Den magnetiska 
flödestätheten (fältet) mäts i tesla (T). Detta 
är en mycket stor enhet varför man vanligtvis 
anger mikrotesla (jiT, miljontedels tesla).

( Symbol B, enhet Tesla, T)

Avståndsberoende hos 
magnetiska falt
Det magnetiska fältets avståndsberoende be
ror på vilken typ av källa det uppstår från. En 
liten punktformad källa ger upphov till ett 
kraftigt fält intill källan, men det avtar snabbt 
med ökande avstånd. Fältet från en ledare 
avtar däremot inte så snabbt utan man kan i 
detta fall ha en betydande fältstyrka även på 
ett lite längre avstånd.

Sammanfattningsvis avtar det magnetiska 
fältet från olika källor som följer:

• Om källan är en enkel strömförande le
dare avtar det magnetiska fältet proportio
nellt mot avståndet. Fördubblas avståndet 
till källan, minskas styrkan av magnet
fältet till hälften.
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• Har man fas- och neutralledare avtar fältet 
med kvadraten på avståndet. En ökning av 
avståndet till det dubbla innebär här att 
magnetfältets styrka minskar till en fjärde
del.

• För punktkällor är avståndsberoendet ett 
annat. En klockradio ger exempelvis upp
hov till ett magnetfält som avtar med ku
ben på avståndet. Det magnetiska fältet 
minskar därför mycket kraftigt då en 
punktkälla (klockradion) flyttas bort en 
bit. En ökning av avståndet till det dubbla 
innebär att magnetfältet minskar till en 
åttondel.

Frekvens
Frekvensen anger hur många fullbordade 
svängningar som sker per sekund. En sväng
ning per sekund betecknas Hz (Herz). Exem
pel på en låg frekvens är nätfrekvensen, som 
är 50 Hz.

( Storheten betecknas f, enheten Herz, Hz)

Våglängd
Svängande elektriska och magnetiska och 
särskilt elektromagnetiska fält kan betraktas 
som vågrörelser som rör sig med ljusets 
hastighet (c = 300.000.000 m/s). Beroende 
på frekvensen ( f) får en sådan vågrörelse en 
viss våglängd (X) som beräknas ur sambandet 
X = c/f.

Nätfrekvensen 50 Hz motsvarar då en 
våglängd på 6000 km, medan radiovågorna 
(elektromagnetiska) från en FM-sändare får 
en våglängd på ca 3 meter.

( Storheten betecknas X, enheten meter, m)

Det som populärt kallas elektromagnetiskt 
fält (vågrörelse) är egentligen en samverkan 
mellan de elektriska och magnetiska fälten. 
Ar den aktuella frekvensen tillräckligt hög 
behandlas fälten gemensamt. Vid mycket 
höga frekvenser kan även benämningen elek
tromagnetisk strålning användas. Vid de 
frekvenser som förekommer i kraftsamman
hang, nätfrekvensen 50 Hz och s.k. överto
ner till denna, behandlas de elektriska och 
magnetiska fälten åtskilda och man använder 
då inte begreppet elektromagnetiskt fält.

Man kan dela in det elektromagnetiska 
spektrumet i radiovågor, mikrovågor, infra- 
rött ljus, synligt ljus, röntgenstrålning och 
joniserande strålning, där den joniserande 
strålningen är den mest högfrekventa.

Elektromagnetiska fält och
elektromagnetisk strålning

Kraftledningar 
(nätfrekvens, 50 Hz)

1

Mobiltelefon
FM-radio

Mikro- Synligt ljus
vågsugn Infrarött Ultraviolett Röntgen/Joniserande strålning

10 100 10 10J

3000

10

30

10'

0,3

10 10' 10 10

3-10 3-10 3-10" 3-10 3-10"

Elektromagnetiskt spektrum.
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Övertoner
På det elektriska nätet förekommer ofta även 
andra frekvenser än 50 Hz. Det kan före
komma s.k. övertoner som är multiplar av 
50 Hz, dvs 150 Hz, 250 Hz o.s.v., vilka 
uppkommer på grund av t.ex. datorer, TV- 
apparater, lågenergilampor och mikrovågs
ugnar. Att dessa laster ger upphov till över
toner bottnar i att de deformerar strömmens 
ursprungliga ”rena” kurvform. Övertonerna 
sprider sig på nätet och kan exempelvis 
komma från en annan elkund.

Övertoner i spänning och ström påverkar 
annan utrustning som finns på nätet. Man 
kan därför få olika slag av felfunktioner hos 
apparater som förluster, uppvärmning av 
ledare m.m. Ett magnetfält kring exempelvis 
en strömgenomfluten ledare får ett utseende 
som svarar mot strömmen genom ledaren. 
Övertoner i strömmen ger således ett mag
netfält med övertoner.

Källor till elektriska och 
magnetiska falt
Magnetiska och elektriska fält liksom elek
tromagnetisk strålning kommer från en 
mängd källor, såväl naturliga som konst
gjorda, i bostäderna, på arbetsplatserna och 
utomhus.

Sådana källor kan vara elektriska appara
ter, de elektriska installationerna, datorer, 
transformatorstationer, kraftledningar mm. I 
en bostad finns ett bakgrundsfält från bygg
nadens fasta installationer och till detta fält 
bidrar också yttre källor. Dessutom har man i 
bostaden mer lokala fält som härrör från 
apparater.

Exempel på vagabonderad ström i en tvättmaskin.

Ett magnetiskt fält kan gå genom väggar 
och golv vilket gör att ett sådant fält kan ha 
sitt ursprung såväl ute som inne. Det elektris
ka fältet i bostaden har däremot normalt sitt 
ursprung från lokala källor, som apparater 
och elkablar då elektriska fält skärmas av väg
gar. Förutom från dessa källor kan man finna 
fält från andra föremål som man kanske inte 
förväntar sig. Exempelvis kan elektriska fält 
avges från ett metallföremål som inte är elek
triskt anslutet. Exempelvis kan ett elektriskt 
fält alstras från ett skrivbordsunderrede om 
det ligger en elkabel över det. Detta beror på 
en s.k. kapacitiv koppling mellan kabel och 
underrede. Det har t.o.m. visat sig att kapaci
tiv koppling kan ske till en gipsskivevägg.

Vagabonderande strömmar
Om man har elektrisk apparatur ansluten till 
vattenledningsnätet (t.ex. en tvättmaskin) 
kan det under vissa förutsättningar uppstå 
strömmar i vattenledningsnätet om det be
står av rör av elektriskt ledande material. 
Dessa strömmar kallas vagabonderande och 
ger upphov till magnetiska fält. En annan ef
fekt av dessa strömmar är att strömmen blir 
mindre i den återledare där den skulle gått, 
och det ger ett magnetiskt fält även där. 
Skälet till det magnetiska fältet i detta senare 
fall är att de två motriktade strömmarna som 
normalt balanserar ut varandras fält inte 
längre gör detta. Vagabonderande strömmar 
kan även ha sitt ursprung i en annan fastighet 
och kan också förekomma i elektriskt ledan
de ventilationskanaler.
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Magnus Svartengren,Socialstyrelsen:

Vad ärelkänslighet?

Terminologi
Det finns idag ett antal människor som lider 
av elkänslighet. Dessa personer upplever 
själva ett samband mellan olika former av 
symtom och närhet till elektrisk utrustning. 
Orsakerna till elkänsligas symtom är oklara. 
Symtomen är således verkliga men man kan 
inte med säkerhet uttala sig om vad de beror 
på.

Den terminologi som har använts i dessa 
sammanhang har delvis varit förvirrande. Be
svären har ibland jämställts med dem man 
ser vid allergier och annan överkänslighet. 
Det är viktigt att man här så långt som möj
ligt använder sig av en terminologi som över
ensstämmer med den som används i angräns
ande områden.

I det följande definieras därför kortfattat 
några viktiga begrepp.

Allergi
En allergisk reaktion är en specifik immuno
logisk reaktion mot enskilda allergen/ämnen 
som endast ger utslag hos dem som är aller
giska mot det speciella allergenet/ämnet. 
Somliga människor har en ärftligt betingad, 
ökad benägenhet att reagera på allergen med 
att bilda antikroppar av IgE-typ. Vid förnyad 
tillförsel av allergen reagerar detta med IgE 
och en antikroppsförmedlad reaktion orsa
kas. Andra former av antikroppsförmedlade 
allergiska reaktioner orsakas av antikroppar 
riktade mot strukturer på celler eller ger upp
hov till immunkomplex. Ytterligare en annan 
grupp av allergiska reaktioner är de cellför- 
medlade som orsakas av T-lymfocyter.

Överkänslighet
Överkänslighet är ett sammanfattande be
grepp där individen reagerar med symtom 
vid kontakt med vanliga ämnen som perso
ner i allmänhet tål utan besvär. Reaktionen 
kan vara orsakad av specifika immunologiska 
mekanismer (allergi) eller icke immunologi
ska mekanismer (ospecifik överkänslighet). 
Exempel på det sistnämnda utgör t.ex. den 
vanligt förekommande luftrörsöverkänslig- 
heten som ofta ses vid astma. Denna kan tes
tas och kvantifieras genom tillförsel av ett 
ospecifikt retande ämne som t.ex. inandning 
av histamin. Man talar om överkänslighet då 
känsligheten skiljer sig från vad som är nor
malt.

Känslighet
Med känsel avses förmåga att reagera på sin
nesintryck och en känslig individ har, enligt 
denna definition, förmåga att registrera sin
nesintryck.

Användning av begreppen allergi respek
tive överkänslighet förutsätter således till
gängliga tester för att kunna identifiera dessa 
tillstånd. För besvär som rapporteras utlösas 
av elektriska/magnetiska fält saknas idag ut
provad testmetod. Det finns inte heller några 
belägg för att elkänslighet orsakas av specifi
ka immunologiska mekanismer varför ter
men elallergi bör undvikas. För att ansluta 
till terminologin inom andra medicinska 
områden bör benämningen således vara el
känslighet. Termen elkänslighet används för 
att beskriva individer och grupper som sätter 
sina besvär i samband med närhet till elek
trisk utrustning och innebär inte att ett 
orsakssamband har kunnat påvisas.
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Omfattning
Under perioden januari 1993 till september 
1995 sökte sammanlagt 214 personer bo- 
stadsanpassningsbidrag från kommuner för 
olika åtgärder med syfte att minska expone
ringen för elektriska/magnetiska fält. Fören
ingen för El och Bildskärmskadade organise
rar över 2000 medlemmar. Betydligt fler har 
funderingar kring samband mellan upplevda 
symtom och olika miljöfaktorer däribland 
elektriska och magnetiska fält.

Klinisk bild
De elkänsliga utgör en mycket heterogen 
grupp, både avseende beskrivning av besvär 
och besvärsutlösande situationer. Två hu
vudgrupper kan dock urskiljas utifrån rap
porterade besvärssituationer:

1. Övergående besvär, framförallt från 
huden, vid bildskärmsarbete

2. Allmän elkänslighet

I tidiga fall är de drabbades berättelser ofta 
mycket individuella. En del personer nämner 
en viss situation, andra närhet till någon fak
tor som upplevd besvärsutlösande orsak. I 
majoriteten av fallen debuterar besvären med 
temporära hudsymtom i samband med bild
skärmsarbete. En del personer upplever att 
de vanliga katodstrålebaserade bildskärm
arna ger mer besvär än LCD-skärmarna (fly
tande kristaller), medan andra har motsatt 
erfarenhet. För de flesta av dessa personer 
sker inom ett par år en förbättring eller full
ständigt tillfrisknande. Många personer i 
denna grupp upplever sig inte heller som el
känsliga, utan associerar symptomen till an
dra faktorer i samband med bildskärmsarbete.

En mindre grupp erfar dock en försäm
ring, med tillkomst av allmänna symptom 
som huvudvärk, trötthet, koncentrationssvå
righeter etc. Även de besvärsutlösande situa
tionerna kan öka till att inkludera närhet till 
annan elektrisk utrustning eller elektriska 
ledningar. Efter bildskärmsarbete är närhet 
till lysrör den vanligaste rapporterade be
svärsutlösande situationen. Andra ofta rap

porterade besvärskällor är TV, elektriska spi
sar och telefoner. För en del tycks ljuskällor i 
allmänhet, inklusive solljus, vara associerat 
med ökade besvär. Mätningar av elektriska 
och magnetiska fält, eller andra hittills un
dersökta faktorer, har inte med reproducer- 
bar säkerhet kunnat förutsäga var besvären är 
mest uttalade.

Några elkänsliga berättar om outhärdliga 
besvär, t.ex. toppar av smärta, om de ej und
viker elektriska/magnetiska fält. Dessa patien
ter väljer ofta att helt försöka finna sin till
flykt till elfria miljöer som sommarstugor 
utan indragen el. Tyvärr leder dessa åtgärder 
inte alltid till symptomfrihet. Olika förkla
ringar till de fortsatta besvären har föreslagits 
av de drabbade, t.ex. att de alltför länge fort
satt att exponera sig för elektriska/magnetiska 
fält, eller att viss exponering finns även i den 
nya miljön, t.ex. radiofrekventa vågor från 
basstationer för mobiltelefoner.

Vanliga symptom:

Hudsymptom: rodnad, hetta och ibland
smärtsam brännande känsla, 
sveda, stickningar, domningar

Allmänna symptom: trötthet, koncentrations- och 
minnessvårigheter, huvudvärk, 
orkeslöshet, yrsel, hjärtklappning, 
och ibland smärta utan känd 
orsak

Mindre vanligt 
förekommande
symptom: lock för öronen, luftvägsbesvär,

lokaliserad ledsmärta, mag- 
tarmbesvär

Diagnos och utredning
Symtomen vid elkänslighet är påtagliga och 
reella, men kunskapen om bakomliggande 
orsaker är fortfarande ofullständig. Använd
ningen av begreppet elkänslighet baseras idag 
på att patienten själv sätter sina besvär i sam
band med närhet till elektrisk utrustning. 
Några definierade diagnostiska kriterier för 
elkänslighet har ännu inte kunnat fastställas. 
De symtom som elkänsliga uppvisar är vanli
ga i befolkningen. Det finns inga symptom,
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eller kombination av symtom, som är så spe
cifik att vi enbart utifrån detta kan säga att en 
person är elkänslig. Någon test som reprodu- 
cerbart har kunnat identifiera elkänsliga eller 
visa ett samband mellan besvärsgrad och den 
misstänkt utlösande faktorn elektriska/mag- 
netiska fält finns inte heller.

En utredning i samband med att en per
son drabbats av elkänslighet kan bestå av 
följande delar.

1. Medicinsk utredning

- Noggrann medicinsk och social anamnes 
samt status.

- Basal laboratorieutredning bör utföras.
- Utvidgad utredning, med undersökningar 

och konsultationer av andra specialister, 
när symptombild och fynd motiverar 
detta.

2. Kartlägg milj öre laterade faktorer

- Miljörelaterade faktorer av eventuell bety
delse för besvärsbilden bör kartläggas. 
Detta gäller såväl avseende den yttre 
fysiska miljön, ergonomiska förhållanden 
som patientens livssituation i övrigt. Tänk 
även på andra faktorer i inomhusmiljön 
(ventilation, städning, fuktskador, ”sick 
building syndrom”) om flera personer 
har symptom på arbetsplatsen/annan 
inomhusmiljö.

- Tidig kontakt med arbetsplatsen (före
tagshälsovård, skyddsombud, arbetsgivare 
etc) vid arbetsrelaterade besvär. Alla kon
takter bör dock tas i samråd med patien
ten.

- Saklig information om vårt nuvarande 
kunskapsläge avseende elektriska/magne- 
tiska fält och hälsoeffekter är en viktig del 
av omhändertagandet.

- Det är mycket viktigt att läkaren erbjuder 
fortsatt kontakt med patienten även när 
behandlingsmöjligheterna synes vara ut
tömda.

Mätningar av elektriska eller magnetiska fält 
på arbetsplatsen är ej motiverade av symp
tom tolkade som elkänslighet, då varken epi- 
demiologiska studier eller provokationsför- 
sök kunnat påvisa något säkert samband med 
idag använda storheter för elektriska eller 
magnetiska fält. Att högre fältstyrkor skulle 
ge mer besvär stöds inte heller av fördelning
en av rapporterad elkänslighet i olika yrken. 
Det är bara patienten själv som kan ange var 
besvären uppträder, det finns idag ingen 
mätmetod som har reproducerbart visats 
kunna förutsäga detta. Påvisande av höga 
fältstyrkor i enskilda fall kan inte, med 
dagens kunskap, anses utgöra bevis för att 
detta skulle vara orsaken till patientens 
besvär.

Prognos
Det finns idag indikationer på att prognosen 
är god för majoriteten av de drabbade. Vi 
saknar dock fortfarande kunskap om be- 
svärsutvecklingen i ett längre tidsperspektiv 
då besvärsbegreppet fortfarande är relativt 
nytt.

Socialstyrelsen och Boverket initierade en 
uppföljande undersökning 1996 (Järvholm 
& Herloff, 1996). En genomgång av upplevd 
hälsoutveckling hos ett urval av de personer 
som erhållit bostadsanpassningsbidrag (19 
personer), respektive fått avslag på sina an
sökningar (17 personer), har gjorts. Såväl de 
som fått respektive inte fått bidrag hade i hög 
utsträckning genomfört åtgärder syftande till 
att minska fälten i hemmet (endast två perso
ner hade ej genomfört några åtgärder). Åt
gärderna varierade från ”byte av lysrör till 
glödljus” till ”byte till skärmade kablar i hela 
huset, installation av nätfrånkopplare, elcen
tral flyttad till utsidan av huset” etc. Endast i 
en minoritet av fallen hade en uppföljning 
gjorts med utvärdering av om fälten hade 
minskat. Generellt rapporterade de flesta av 
de tillfrågade att de upplever positiva effekter 
för deras möjligheter att vistas i bostaden, 
både avseende symtom och funktionssför- 
måga, efter elsaneringen. Många personer

Elektriska och magnetiska fält
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har dock även efter elsaneringen påtagliga 
problem i miljöer utanför bostaden, t.ex. 
nedsatt arbetsförmåga och social funktions
förmåga. Många rapporterade även annan 
känslighet för t.ex. solljus och lukter.

Flera uppföljningsstudier har visat resultat 
som pekar på att prognosen vid bildskärms- 
relaterade besvär generellt är god. Vid upp
följning efter 2 - 5 år (Liden m fl, 1996, Er
iksson, 1996) har mer än 60 % av de 
drabbade blivit helt besvärsfria, eller har 
mycket marginella besvär utan konsekvenser 
för deras arbete eller sociala liv. Detta gäller 
även vid fortsatt datorarbete, men en mins
kad arbetstid vid datorn och möjlighet till 
andra arbetsuppgifter förefaller att förbättra 
prognosen (Gustavsson & Ekenwall, 1992).
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”Förbättrad elmiljö” innehåller exempel på elsaneringar där de bo 
ende upplever att förhållandena har förbättrats. I rapporten be
skrivs vilka tekniska åtgärder som gjorts för att minska de elektris 
ka och magnetiska fälten.
Rapporten innehåller också en genomgång av olika tekniska åtgär
der, terminologi och begrepp samt ett avsnitt där Socialstyrelsen 
redovisar begreppet elkänslighet.

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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