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Sammanfattning

Vi har under vårt arbete mött en del missför
stånd bland branschfolk och inte minst
bland installatörer vad gäller elektriska och
magnetiska fält. Det råder delade meningar
också bland konsulter och leverantörer.
Ett problem är att materielleverantörerna
endast resonerar kring sina specifika produk
ter för att sälja så mycket som möjligt av dem.
Det råder ofta okunskap hos säljarna om hur
en installation ska utföras och vad det blir för
konsekvenser om man gör på det ena eller det
andra sättet. De stora tillverkarna på materielsidan borde ta ett mycket större ansvar för
information till såväl sina egna säljare som till
installatörerna om hur deras materiel ska an
vändas och syftet med att man använder den.
Även på beställarsidan (byggherrar, fastig
hetsägare, förvaltare) råder stor okunskap om
den materiel som finns och framför allt var
för man ska använda den. Detta är kanske
inte så konstigt men det skapar ändå pro
blem. De största felen som görs är att man
inte under projekteringen klargör varför man
gör den ena eller andra åtgärden, vad det kos
tar m.m. Beställarsidan måste fa klart för sig
vad man vill ha och varför. Där har konsulter,
som inte klart redogör för de alternativ som
finns och vad dessa innebär, en stor del i skul
den. På just bostadssidan intresserar man sig
nu mycket för miljön i övrigt och elmiljön
borde vara en del i detta.
Om man under projekteringen tar beslut
som saknar underlag eller en kostnadsmotivering uppstår nästan alltid problem när man
sedan har upphandlat installationen. Som
exempel kan nämnas fall där man i efterhand
förhandlat bort skärmade rör. Detta motive
rades med att installationen blev billigare och
att man ändå hade kvar tvinnad FK i rören,
”så det blir bra ändå”. Tvinnad FK har man

för att motverka magnetiska fält och det har
inget att göra med skärmade rör mot de elek
triska fälten. Denna typ av ”besparingar”
görs alltför ofta och man ifrågasätter aldrig
varför det projekterades på ett visst sätt från
början. Fanns inte behovet eller visste man
inte vad det kostade? Man bör även fråga sig
om beställaren visste vad han förhandlade
bort liksom konsekvenserna av detta.
Detta visar hur viktigt det är att till pro
duktionsskedet föra de tankar, idéer och am
bitioner som funnits under projekteringen.
Detta ska sedan föras vidare även till de boen
de vilket kan göras i form av en bruksanvis
ning till brukarna eller till fastighetsskötaren
som sedan far ansvar för att informera alla
berörda.

Resultat
Av mätningarna framgår att man, genom att
utföra installationer med skärmade ledningar
och eventuellt även dosor, tar bort en stor del
av de elektriska fälten. I mätningarna från
Uppsala reducerades fälten med hela 93 %.
Där användes visserligen skärmade appara
ter, men det visar ändå på stora minskningar.
För de magnetiska fälten kan vi inte påvisa
lika entydiga resultat. Detta beror på att fäl
ten inte måste finnas där vid mätningen men
kan uppstå senare på grund av tillkommande
fel. Riskerna för detta minskas drastiskt med
5-ledarsystem.

Kostnader
Anledningen till att priset på produkterna är
så pass högt beror till stor del på för liten ef
terfrågan. Vi vill med bestämdhet hävda att
priserna kommer att sjunka kraftigt bara efGod
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terfrågan ökar, så att det blir intressant för
tillverkarna. Dessutom ser man att en stor del
av den tillkommande kostnaden ligger på ar
betstiden. Detta borde tillverkarna ta till sig
och försöka underlätta arbetet för installa
törerna. Kostnader som redovisats här kan
säkert minskas vid större objekt och vid upp
handling i konkurrens. Viktigt är dock att
man har bra handlingar och anlitar en instal
latör med goda kunskaper i ämnet.

Enligt vår uppfattning bör följande gälla vid nybyggnadsprojekt med
miljöaspekter:

Ska vara med:
• 5-ledare med övervakning.

Bör vara med:
• Skärmad central, plåtcentral med ryggplåt och en separat skena
för anslutning av skärmen.
• Skärmade ledningar och eventuellt dosor, beroende på valt installationsmateriel.
En grundläggande strävan för installationerna bör vara att hålla isär skärm och
skyddsjord i hela anläggningen. Enda gemensamma punkt ska vara i centralen.
Anledningen till detta är att problemet med slingor inte ska uppstå. Att varje
anslutningspunkt utförs på samma sätt medför också att risken för felaktiga instal
lationer minskar.
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Inledning

Avsikten med denna översikt är att, utifrån
erfarenheter från offentliga byggnader, men
också nya undersökningar och mätningar,
belysa följande vad beträffar bostäder.
•
Hur stora är fälten i icke åtgärdade
hus?
•
Hur stora är fälten i de åtgärdade bo
städer som finns?
•
Vilka lösningar har använts och kan de
förbättras och kompletteras?
•
Vad kostar det?
Vi vill också beröra några anslutande frågor
som kan komma att inbegripas i en byggnads
kvalitetsdeklaration och som kan vara värde
fulla för den som vill vara förberedd inför ut
vecklingen inom den närmaste framtiden,
nämligen:
•
Flimmer
•
Skydd mot överspänningar p.g.a. åska
eller inkopplingsstötar, som redan är
ett problem med all nätansluten elek
tronik, särskilt om den samtidigt är
ansluten till telenätet dvs modem
m.m.

•
•

Potentialutjämning
Halogenfria installationer

När avsikten är att begränsa fälten vid nybyggnad måste man, vad vi kan förstå, inrik
ta sig på de nivåer som diskuteras i offentliga
lokaler och inte de speciallösningar som görs
för elöverkänsliga och som ofta kallas elsane-

ring. Ett ord som för övrigt inte är särskilt re
levant och bör reserveras för dessa speciella
åtgärder. Det är ju inte fråga om att ta bort
elen utan att minimera dess biverkningar.
Här handlar det om åtgärder som gäller
hela fastigheter och kommer alla boende till
godo, åtgärder som kan förebygga eventuella
framtida problem och kan rymmas i en nor
mal budget. Samtidigt förbereder man auto
matiskt för en total elsanering som skulle bli
mycket billig och lätt att genomföra om det
skulle bli nödvändigt. Möjligen kan man
även förbereda för vissa speciella åtgärder så
som plats för nätfrånkopplare.
Vad gäller priser styrs dessa i mycket hög
grad av efterfrågan. Så länge intresset för en
viss materiel eller en viss lösning är litet, hålls
priserna uppe. Det fordras en allmän efter
frågan för att det ska uppstå en ordentlig
konkurrenssituation, men då sjunker priser
na både snabbt och rejält. Om man bekostar
en skärmad anläggning för eldistributionen i
en fastighet bör man nog ta även ta den lilla
merkostnaden att skärma även de teleteknis
ka anläggningarna
Man bör behandla kraftfrekventa elektris
ka och magnetiska fält var för sig. De är på
den aktuella frekvensen, 50 Hz, helt friståen
de från varandra. Vi behandlar i huvudsak
enbart kraftfrekventa fält dvs. 50 Hz och där
till några oönskade udda multipler, 150,250,
350, 450, 550 Hz, så kallade övertoner.
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Var står forskarna idag?
I åtskilliga år har forskare försökt klarlägga
hur vi påverkas av el och dess fälteffekter i vår
närmiljö. Denna för oss alla viktiga fråga är
ännu långt ifrån besvarad.
Vi ska här inte närmare gå in på denna frå
ga utan bara som en inledning konstatera var
forskning och myndigheter står i dag.
Det som kan påverka oss är två till elektri
citet kopplade faktorer nämligen:
•
elektriska fält, som förekommer runt
alla spänningssatta föremål
•
magnetiska fält, som kan förekomma
runt en elektrisk ledare p.g.a. ström
men i denna.
Medicinskforskning
Den medicinska forskningen har inte kunnat
säkerställa några cancerogena effekter av
elektriska fält. Däremot misstänker man att
elektriska fält kan utgöra en del av de påfrest
ningar i vår miljö som orsakar vad vi kallar el
överkänslighet. En alltmer utbredd uppfatt
ning är dock att symptomen inte enbart
betingas av el, utan av en mängd samverkan
de faktorer.
En annan påverkan från elektriska anlägg
ningar kan vara flimmer från belysningsar
maturer, och som därför ska kommenteras
längre fram.
Det är magnetfält från växelström som
man misstänker kan ge cancer, och som där
för fram till för några år sen har tilldragit sig
nästan allt intresse när det gällt frågan hur
elektriciten i vår närmiljö påverkar männis
kan.

Myndigheternas roll och ansvar
Elsäkerhetsverket, som är ansvarig myndig
het, konstaterar också att några negativa häl
soeffekter vid exponering av kraftfrekventa
elektriska fält med en styrka upp till något ti
otal kV/m inte kunnat beläggas.
Enligt verkets bedömning är för närvaran
de misstanken om ett samband mellan mag
netfält och barnleukemi stark medan miss
tanken om ett samband mellan magnetfält i
yrkesmiljön och cancer är skälig. Däremot är
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misstanken om ett samband mellan magnet
fält i boendemiljön och cancer hos vuxna
svag.
I avvaktan på ytterligare rön och fastare
bestämmelser har Arbetarskyddsstyrelsen,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Statens Strålskyddsinstitut givit ut en
skrift (september 96) som man kallar ”Myn
digheternas försiktighetsprincip om lågfrek
venta elektriska och magnetiska fält - en väg
ledning för beslutsfattare”.
Rekommendationen som ges är följande:
Om åtgärder, som generellt minskar expone
ringen, kan vidtas till rimliga kostnader och
konsekvenser i övrigt hör man sträva efter att
reducera fiilt som avviker starkt fträn vad som
kan anses normalt i den aktuella miljön. När
det gäller nya anläggningar och byggnader bör
man redan vid planeringen sträva efter att ut
forma och placera dessa sa att exponeringen be
gränsas.
I Boverkets byggregler BBR 94 står i av
snitt 6.1:
Byggnader skall utformas så att luft-, ljus-, och
vattenkvalitet, fukt- och temperaturförhållan
den samt hygienförhållanden blir tillfredsstäl
lande med hänsyn till allmänna hälsokrav.
Det skulle förvåna om inte dessa krav
kommer att utökas med föreskrifter eller råd
om elektriska och magnetiska fält liksom att
detta också kommer att ingå i den miljöklas
sificering av byggnader som har diskuterats
en tid.
I Elsäkerhetsverkets nya säkerhetsföre
skrifter finns ett antal punkter som behand
lar förutsättningarna för begränsning av
magnetfält:
471.2 Skydd mot indirekt beröring
Kraven på skydd mot indirekt beröring innebär
bland annat att utsatta delar i en normal nätansluten bostadsinstallation ska skyddsjordas.
Därmed jämnställs bostäder med all rätt med
andra byggnader. Datorer kommer snart att
finnas i vart och vartannat hem och de nya miljödeklarerade skärmarna kräver jordade uttag
för att över huvud taget uppfylla kraven för
märkning. Datorer i ojordade uttag kan dessut
om utgöra en säkerhetsrisk.

546.2.1
PEN-ledare far inte ha mindre än lOmm2
ledningsarea för kopparledare.
Detta innebär att huvudledning med
mindre area ska ha skilda skyddsledare och
neutralledare.
Dessutom finns ett antal punkter som inte
är bindande men som man bör ta hänsyn till:
131.5. Skydd mot felströmmar.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas jordfelströmmar och läckströmmar.
132 Projektering av elektrisk anläggning
Hänsyn ska tas till typ och storlek av förbruk
ning. Med all den elektronik som redan i dag
finns i ett hem kan belastningen till typ åtmins
tone liknas vid ett kontor.

Elmiljö i bostäder
I offentliga byggnader, framförallt sjukhus,
har man alltsedan 60-talet beaktat magnetis
ka fält. Till en början var den främsta avsik
ten att skydda medicinsk apparatur, men
man lärde sig mycket, och det är den vägen
många lösningar vuxit fram. På senare år har
intresset spritt sig till de flesta offentliga an
läggningar och även kommit att omfatta
elektriska fält. Här har tidigare Byggnadssty
relsen varit tongivande och lanserat de re
kommenderade värden på 0,2 pT resp 10 V/
m som används i de flesta sammanhang.
Dessa värden grundar sig mer på vad som kan
uppnås med rimliga insatser än på vad som är
medicinskt visat.
På bostadsområdet har inte så mycket
hänt, frånsett punktinsatser för elöverkänsliga, s.k. elsanering. Mycket lite har gjorts i fö
rebyggande syfte som täcker hela byggnader.
Det bör observeras att bostäder håller på att
ta över en del av de utrustningar och därmed
problem som varit förbehållna kontor, dvs
olinjära laster såsom datorer m.m. Dessa ska
par dels problem i form av övertoner, som
kan förorsaka fält, dels är de själva känsliga
för överspänningar p.g.a. åska eller kopplingsstötar men även för magnetfält.

God
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Elektriska fält —
källor och åtgärder
Elektriska fält har tilldragit sig betydligt min
dre intresse än magnetiska fält när det gäller
förebyggande åtgärder, även om de är minst
lika intressanta vad gäller elöverkänslighet.
Elektriska fält bildas alltid mellan spänningsförande ledare och jord, men även mellan oli
ka spänningsförande ledare och finns med
varierande styrka överallt i ett normalt rum.
Fälten är inte homogena utan kan variera
från något hundratal V/m alldeles intill en
ledning till enstaka V/m och påverkas av bl a
människor i rummet och är därför svåra att
mäta.

Ett ofta rekommenderat högsta värde är
lOV/m.

Påverkan
Ett elektriskt fält kännetecknas av att det
med en viss kraft påverkar en laddning som
befinner sig i fältet. Kraftens riktning är så
dan att laddningar med olika polaritet attra
herar varandra och med lika polaritet stöter
bort varandra. Detta innebär att om en män
niska, som är elektriskt ledande, befinner sig
i ett elektriskt fält kommer de positiva ladd
ningarna att vandra exempelvis till fotterna
och de negativa till huvudet. I vårt fall har vi
en 50-periodig växelspänning så att fältet
växlar riktning hundra gånger per sekund

och laddningarna strävar efter att byta plats
med samma hastighet. Vi far alltså en ström i
kroppen på en människa som befinner sig i
ett elektriskt växelfält. Denna ström är dock
mindre än de strömmar som alltid naturligt
flyter i våra nervbanor.

Källor
Kraftledningar
Rakt under en 400 kV-ledning kan det elek
triska fältet uppgå till 10 kV/m för att 10
meter från ytterledaren ha gått ned till 3-4
kV/m och sedan snabbt avta. Genom att de
flesta byggnaders ytterväggar är svagt ledan
de skärmas elektriska fält ganska effektivt och
man far i regel inga fält inomhus på grund av
yttre ledningar. Transformatorer och ställ
verk är heller inga större problem utan skär
mas effektivt och eventuella fält avtar snabbt
med ökande avstånd.
Ledningar
Elektriska installationer inne i byggnader är
ett större problem och där är moderna
installationsmetoder säkert sämre än gamla.
Betong och stålrör skärmar bättre än plaströr
och gipsskivor verkar till och med kunna för
stärka fältet. Fälten varierar från något hund
ratal V/m nära en vägg med ledningar till allt
mellan noll och 30 V/m inne i rummet.
Apparater
Små elektriska apparater kan förorsaka starka
elektriska fält som dock snabbt avtar med av
ståndet. Enkla knep är att dra ur stickprop
pen när apparaterna inte används eller se till
att man har tvåpoliga brytare. Ett av de vanli
gaste sätten att utsätta sig för onödiga fält
God
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måste vara den sladd till sänglampan som så
många av oss har spänningssatt alldeles intill
huvudet när vi sover. Vill man vara på den
säkra sidan ska man välja klass I apparater
som måste jordas och helst då med skärmad
sladd.

Åtgärder för att minska de
elektriska fälten
En åtgärd mot elektriska fält är skärmning av
installationer, dvs. ledningar, apparater, ut
tag och strömställare, med ledande och jordade skal. Här finns inte samma erfarenhet
från andra typer av byggnader som för 5-ledarsystem även om det börjar komma inom
sjukhus och skolor. Materielen är fortfaran
de dyr och dåligt produktionsanpassad, sär
skilt för bostäder. Vi far hoppas att det är
under utveckling, och mycket tyder på det.
Under det senaste året har det kommit en del
ny materiel även om det fattas en hel del i fi
nish och pris.
Det finns två problem med skärmade do
sor som ingen ännu har löst. Det gäller dels
de utanpåliggande dosorna och dels de ”nya”
infällda dosorna med anslutningar för VP
20. Dessa finns ännu ej framtagna i skärmat
utförande av någon tillverkare. Dock kan
man i de infällda dosorna använda insatser
och vissa uttag som skärmar dosorna.
De nedan beskrivna produkterna och fa
brikaten presenteras utan inbördes rangord
ning. Vi har försökt att vara så neutrala som
möjligt i våra värderingar. Dock har vi haft
vår uppfattning om hur installationer ska
utföras som utgångspunkt, när vi anger förrespektive nackdelar.

ler skärmen finns däremot följande benäm
ningar:
•
Skärm
•
Biledare
•
Dräneringsledare
•
Funktionsjord
Vi anser att den lämpligaste benämningen är
skärm. Det underlättar dessutom när man
talar om skärmning. Detta är dock vår åsikt
och det finns ingen som kan säga vad man
ska benämna skärmen, men en samordning
är önskvärd.
Det finns olika typer av skärmade led
ningar och som exempel kan nämnas EKLK,
Wasan-flex (EMAB) och FKAK (Ericsson
Cables AB). Priset varierar kraftigt mellan
dessa. Den största skillnaden i uppbyggna
den mellan dessa tre är att Wasan-flex har en
skärm (benämns av tillverkaren dräneringsledning) med ekvivalent area till övriga leda
re. Ofta hävdas att detta är ett krav, men vi
kan inte finna belägg för detta. Tillverkaren
beskriver ledningen med både dräneringsle
dare och skärm och detta gör inte förhållan
det klarare. Dräneringsledaren har metallisk
förbindning med skärmen. I detta fall ska
den ledare som benämns dräneringsledare
anslutas som skärm.
Vid förläggning av kabel typ EKLK är det
nödvändigt att använda VP 20 rör. I första
hand för att installationen ska vara omdragbar.
Vid förläggning av kabel typ FKAK är det
nödvändigt att använda VP 20 rör. I första
hand för att installationen ska vara omdragbar. FKAK finns idag endast som 1,5x1,5 vil
ket är en nackdel.

Centraler
Ledningar
Det råder en viss förbistring om vad man ska
benämna det vi kallar skyddsjord respektive
skärm. Skyddsjorden, eller jord som man
ofta säger, är en vedertagen benämning och
här råder ingen större oenighet. När det gäl
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Det finns tre varianter som används idag:
•
plastcentral, standardcentral
•
plåtcentral, standardcentral fast i plåt
•
skärmad central, plåtcentral med
ryggplåt och en separat skena för an
slutning av skärmen.

Det klart vanligaste utförandet är med dvärgbrytare. Dessa ger också mindre magnetiska
fält än vad centralerna med vanliga gängsäk
ringar gör.
Följande siffror avseende skärmning är
hämtade från Eldon elmateriel.
Dämpning av elektriska fält
Typ av central

Framför

Bakom

Plastcentral

0%

0%

Plåtcentral

83%

31%

Skärmad central

88%

85%

Idag finns olika lösningar på hur man bör ut
föra en skärmad installation. Nedan presen
teras förekommande fabrikat och deras lös
ningar. Det råder delade meningar om vissa
krav och hur skärmen ska anslutas. Dessa
uppfattningar har vi i korthet beskrivit under
respektive fabrikat.
Protec System
Protec är ett system med en typ av svarta VP
rör tillverkade med ett material som gör att
rör inklusive tillhörande dosor blir elektrisk
skärmande. Systemet fungerar så att man er
sätter de vanliga VP rören och dosorna med
Protecsystemet. I dessa rör förlägger man se
dan vanlig FK. Någon skärm är ej nödvändig
och man ansluter skyddsjorden till dosans
skärm i varje Protec-dosa. P.g.a. att det är så
hög resistans i rören uppstår inte problemet
med slingor i vilka induktans kan uppstå. Te
leledningar behöver inte vara skärmade utan
systemet klarar av skärma även dessa fält. Se
figur.

Används tvinnad FK minskas dessutom
de magnetiska fälten. Enligt mätningar
minskas de med 2/3.
Andra fördelar med detta system är att
standardapparater passar i systemet, ej fabri
katberoende samt att det är lätt att byta tråd,
eller att dra en extra tråd vid komplettering
av systemet.
Vill man använda skärmade apparater
finns det ett samarbete med Eljo. Apparater
na ska tillsammans med dosans skärm anslu
tas till jord.
Jämförs en skärmad installation med t.ex.
EKLK i vanliga VP rör minskas mängden
PVC med ungefär 50% och aluminium ut
går helt med Protec systemet.
Ensto Ideal plast
Ensto Ideal plast har tagit fram insatser till
dosor som gör att dosorna blir elektriskt
skärmande. Insatserna kan fas fabriksmonterade men kan även monteras i dosorna i ef
terhand. Se figur.

Bilden visar de insatser som ska monteras i nya eller
befintliga dosor.

Protecsystemet. Det svarta skiktet som alla delarna
är belagda medfungerar som skärm.

Att insatserna kan monteras i efterhand
gör att en skärmad installation kan utföras i
befintliga anläggningar. Det kräver förstås att
befintliga ledningar byts ut mot skärmade
ledningar. Detta system är tillsammans med
Eljo de två system som finns på marknaden
idag för att utföra skärmad installation i be
fintliga anläggningar. Vill man använda skär
made apparater har Ensto ett program med
strömbrytare och uttag.
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Skärmen från ledningar och dosor ansluts
separat. Apparaterna ska vara anslutna till
jord och inte till skärmen. Jord och skärm
hålls isär hela tiden och problemet med sling
or och vagabonderande strömmar uppstår ej.
Installationsarbetet med denna materiel är
tidskrävande, men underlättas om det går att
använda fabriksmonterade insatser till dosor
na.
Eljo
Eljo har det på marknaden idag enda före
kommande kompletta systemet av skärmade
apparater och företaget har tagit fram sådana
i två utföranden; Eljo El-san standard och
Eljo El-san för skärmade rör- och dossystem.
• Eljo El-san standard
Förutom att fronten är skärmad är apparater
na försedda med bottenplåt och en isolerad
kopparspiral för att skärmning i sidled ska
ske. Dessa apparater monteras i standard do
sor. Att apparaterna kan monteras i efterhand
medger skärmning i befintliga anläggningar.
Som tidigare påpekats måste även ledningar
na bytas. Apparaternas front- respektive spi
ralskärm ska anslutas till jord. Ledningens
skärm ska även den anslutas till jord, dock
endast i ena änden. Detta gör att risken för
felaktiga installationer ökar. Apparaterna
kommer att vara anslutna till jord och inte till
skärmen. Görs installationen på ett felaktigt
sätt kan problemet med slingor uppstå. In
stallationsarbetet är mycket tidskrävande. Se
figur.

Bilden visar en strömbrytare ur Eljo El-San
standard. Spiralskärmen är monterad inne i dosan.
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• Eljo El-san för skärmade rör- och dossys
tem
Dessa apparater har en skärmad front och ska
monteras i skärmade dosor samt anslutas till
jord. Skärmen från ledningar och dosor ska
anslutas enligt dosleverantörens anvisningar.
Det råder delade meningar mellan leverantö
rerna om hur detta ska utföras. Här vilar ett
stort ansvar på installatören, att de anvis
ningar som finns verkligen följs. Detta för att
problemet med slingor inte ska uppstå.
Thorsman
Thorsman har tagit fram skärmade dosor
med anslutning för VP 16 rör. Dessa är idag
de enda dosor som är skärmade vid leverans.
Dock finns inga utanpåliggande eller dosor
med anslutning för VP 20 rör. Man kan an
vända de dosor som finns i kombination med
övergångsmuffar, men det blir trångt och tar
tid. Att använda VP 20 rör i en villa är besvärligt p.g.a. att det blir mycket ont om plats. En
nackdel är att det saknas metallisk förbindel
se mellan lock och dosa. Detta har lösts med
hjälp av ett separat dräneringsbleck som ska
monteras av installatören.
Hur dosans skärm ska anslutas beror på
vilken ledning som används. Används led
ning med ekvivalent area på skärmen, typ
Wasan-flex ska dosans skärm anslutas till led
ningens skärm. Ledningens jord ansluts se
parat. Används ledning utan ekvivalent area
på skärmen, t.ex. EKLK, ska dosans skärm
anslutas till ledningens jord och skärm i en
gemensam punkt. Dock ska ledningens
skärm endast anslutas i ena ändan. Detta gör
att risken för felaktiga installationer ökar.
Dessa uppfattningar ärThorsmans.
Det råder delade meningar mellan de oli
ka fabrikanterna vad gäller kraven på skär
mens area. Håller man isär skyddsjord och
skärm finns inga krav på ekvivalent area hos
skärmen. Detta medför att man kan använda
EKLK till dessa dosor och endast ansluta led
ningens skärm till dosans skärm. Vill man
använda skärmade apparater, ska dosans
skärm anslutas till ledningens skärm endast
om det inte finns någon förbindning mellan
skärm och jord i apparaten. Det finns idag

bara ett fabrikat, Berker, som klarar detta och
det är mycket dyrt. (Se vidare under EMAB).
Vid övriga fabrikat ska dosans och appara
tens skärm anslutas till ledningens jord och
skärm i en gemensam punkt. Dock ska led
ningens skärm endast anslutas i ena ändan.
Detta medför att det med dessa apparater
inte blir någon skillnad på installationerna
oavsett vilken kabeltyp som används. Det be
tyder också att de nackdelar som omnämns
ovan för detta installationssätt även gäller
här.

EMAB, Ericson och Malm AB
EMAB har ett program med skärmade
strömbrytare och uttag i rostfritt utförande,
fabrikat Berker. EMAB är det enda fabrikat
där apparaten ska anslutas till ledningens
skärm. Detta kan göras då det inte finns nå
gon förbindning mellan skärm och jord i ap
paraten. Detta är det sätt som vi anser vara
riktigast och det som ger bäst ordning i in
stallationen. Nackdelarna är i första hand
priset men även att det inte är ett komplett
program av apparater, exempelvis saknas
lamputtag. Skärmen från ledningar, dosor,
och apparater ansluts separat, vilket innebär
att jord och skärm är separerade i hela anlägg
ningen. Se figur.

Inkopplingsanvisning av uttag utan
förbindning mellan skärm och jord, typ
Berker. Visar endast skärmens inkoppling.
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Magnetiska fält —
källor och åtgärder
Magnetfält uppstår när elektriska laddningar
sätts i rörelse dvs elektrisk ström. Det fysika
liskt korrekta uttrycket är magnetisk flödestäthet B, men det dagliga uttrycket har blivit
magnetisk fältstyrka och i fortsättningen an
vänds detta. Magnetiska fält anges i Vs/m el
ler Tesla. Då detta är en mycket stor enhet är
det praktiskt att arbeta med miljondels Tesla

m.

Ett ofta rekommenderat högsta värde är
0,2 |TT.

Påverkan
Om en person vistas i ett växelfält kommer
detta att alstra virvelströmmar i kroppen.
Dessa strömmar ändrar riktning med samma
frekvens som fältet. Även om fältet inte är
större än det stationära fält som vi alltid vistas
i är detta något som vi inte är anpassade till.

Källor
Kraftledningar
Främst luftledningar men även kablar i mark
kan ge magnetfält. Fältstyrkan mitt under en
400 kV-ledning är av storleksordningen
20 \lT och för att komma under 0,2 |äT far
man gå så långt från ledningen som 150 me
ter. De 10 meter som i säkerhetsföreskrifter
na anges som minsta avstånd för bebyggelse
är nog snarare satta med tanke på beröringsrisken än på magnetiska fält. Elsäkerhetsverket har rekommenderat att i avvaktan
på bättre forsknings underlag inte förlägga
barns aktiviteter så att rekommenderade vär
den överskrids.

Det finns idag möjlighet att reducera fäl
ten genom att använda andra stolpar. Dessa
tar dessutom mindre plats i naturen och
kommer säkert att utvecklas, men ska inte vi
dare beröras här.
Transformatorstationer och ställverk
Särskilt i innerstadsområden har det tidigare
varit vanligt att placera även ganska stora nät
stationer inne i fastigheter. Även om anlägg
ningen ger hyresintäkter till fastighetsägaren
för själva ytan, som ofta ligger i källaren och
inte är så attraktiv, kan den påverka miljön i
byggnaden negativt.
Vagabonderande strömmar
Magnetiska fält uppstår när en ström flyter i
en ledning. Runt ledaren bildas då ett mag
netfält. I normalfallet har vi inte en enkelle
dare utan en dubbelledare där strömmen går
i ena ledaren till ett inkopplat bruksföremål
och tillbaka i den andra. Eftersom strömmen
går åt olika håll i de båda ledarna blir magnet
fälten motriktade och tar i stort sett ut varan
dra. En förutsättning är att ledarna ligger in
till varandra.
Med det system som vi använder i dag i
våra bostäder kan dock en del av returström
men söka sig andra vägar via stomme och in
stallationer. Vi far då vad som kallas vagabon
derande strömmar, vilket med all säkerhet är
den vanligaste anledningen till magnetiska
fält inomhus. Strömmarna i fas- och nolledare tar då inte ut varandra utan vi far en s.k.
summaström i ledningen. En summaström
på 1 A ger ett magnetfält på 0,2 JiT på ett av
stånd av 1 meter från ledaren. Dessutom ger
läckströmmen ett magnetfält i byggnaden.
Se figur nästa sida.
God
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Fyrledarsystem
Nolledarens ström delar
sig och vifår en
summaström i PENledaren. En läckström
ellerfelkoppling syns inte
men kan ge magnetiska
falt.

JOROFÖRBINDELSE

Vagabonderande ström
Läckström

SERVISCENTRAL
JORDFEL SÖVERVAKNING

LÄGENHETER

BELASTNING

Femledarsystem
Nolledarens ström tvingas
följa ledningen ut ur
huset. En läckström eller
felkoppling syns på
jordfelsövervakningen och
kan åtgärdas.

Övertoner

Värmekabel

I de flesta undersökningar som utförs kan
man konstatera att övertonerna på ström
men ökar från år till år. Detta gäller både
kommersiella lokaler och bostäder och beror
på den ökande mängden av elektroniska ap
parater såsom datorer, mikrovågsugnar, elek
troniskt styrda handverktyg mm. Det är ofta
små laster men desto flera. Ofta har man av
ekonomiska skäl valt en enkel lösning som
medför ökade övertoner och paradoxalt nog
gäller detta också vissa energibesparande lös
ningar. Ett exempel är s.k. lysrörslampor. IIfasbelastningar är det ofta den tredje tonen
som dominerar. Den har dessutom den egen
skapen att strömmen från de olika faserna
överlagras i huvudledningens nolledare. I
olyckliga fall kan strömmen där bli större än i
fasledarna. Om då nolledaren som i ett 4-ledarsystem är mindre än fasledarna blir resul
tatet att risken för vagabonderande ström
mar ökar eftersom strömmen följer minsta
motståndets lag. Om möjligt ännu värre är
att strömmen inte hittar någon annan väg
och att PEN-ledaren brinner av.

Värmekablar bör ägnas särskild uppmärk
samhet. Sådana är lätta att ta till som kom
plement i olika sammanhang, exempelvis i
hängrännor och stuprör, men bör ifrågasättas
även ur energisynpunkt Det är främst den
s.k. serieresistiva kabeln, som saknar återledare och som måste läggas i en slinga, som
alstrar fält som kan bli ganska höga. Även om
denna äldre typ av kabel är på återgång före
kommer den i vissa tunna alternativ som bli
vit vanliga i samband med golvärme. De ser
ganska oskyldiga ut men bör uppmärksam
mas, särskilt som de ofta lanseras i broschyrer
med barn krypande på golvet.
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Apparater
Många mindre apparater i vår hemmiljö, sär
skilt de som innehåller transformatorer så
som klockradioapparater alstrar magnetfält.
En fördel med dessa fält är att de till skillnad
från fälten från ledningar avtar mycket snab
bare. Man bör därför tänka på att inte i onö
dan placera sådana apparater alldeles intill
platser där man vistas längre perioder.

Åtgärder för att minska de
magnetiska fälten
Placering
Om man ska följa försiktighetsprincipen bör
grundinställningen vara att inte placera såda
na byggnader där människor vistas mer än
tillfälligt, så nära större ledningar eller andra
anläggningar att fälten där överskrider re
kommenderade värden. Vad gäller barndag
hem avråder myndigheterna från detta. Även
om man teoretiskt kan lösa problemet inom
hus är det ogörligt utomhus. Kraftdistribu
törerna är medvetna om problemet och att
det kan bli mycket kostsamt. Genom att gå
över till kabel eller bättre utformade luftled
ningar kan de kritiska avstånden minskas av
sevärt. Transformatorstationer bör inte pla
ceras intill områden där människor vistas
mer än tillfälligt, exempelvis lekplatser. Går
detta inte att undvika bör de utföras på bästa
möjliga sätt och helst skärmas med minst 5
millimeter tjock aluminiumplåt
5-ledarsystem
Den bästa för att inte säga enda metoden för
att på ett bra sätt begränsa vagabonderande
strömmar är ett 5-ledar- eller TN-S-system,
och vid nybyggnader av alla slag borde detta
vara standard. Det bör påpekas att långt ifrån
alla hus behöver fa problem, men med ett 5ledarsystem är man bättre rustad och med
övervakning har man dessutom kontroll över
elsystemet och kan direkt avhjälpa eventuella
fel. I själva fastigheten är merkostnaden
mycket liten och för bostäder knappast nå
gon alls. En bestämmelse i säkerhetsföreskrif
terna säger nämligen att 4-ledare i huvudled
ningar måste vara minst 10 mm2 och i stället
för att gå upp till 4x10 mm2 kan man lägga
5x6 mm2 som inte är dyrare och klarar alla
normala lägenheter.
Den enda egentliga orsaken till att utveck
lingen gått så sakta är att det kan vara svårt
för en lågspänningsabonnent att fa 5-ledarservis hela vägen till den matande transfor
matorn och här har åtminstone till helt nyli
gen
elleverantörerna
varit
mycket
konservativa. Även om man inte far full ef

fekt av sitt 5-ledarsystem om inte matningen
är 5 -ledare, så far man en bättre anläggning
och har dessutom förberett en omläggning.
Enligt 413.1.3.1 i säkerhetsföreskrifterna re
kommenderas att PEN-ledare eller skyddsledare i huvudledning jordas där den går in i en
byggnad. Detta görs då till den s.k. huvudpotentialskenan och borde bidra till att leda
strömmen önskad väg även om inte 5-ledarsystemet är komplett.
En olycklig övergångsbestämmelse säger
att ett 5-ledarsystem inte far mata ett 4-ledarsystem. Det är dock tillåtet att installera 5ledarkabel och tillsvidare koppla den som 4ledare. För att hålla ett 5-ledarsystem intakt
och fritt från fel bör det förses med någon
form av övervakning. Ett komplett system
består av summaströmtransformator och
övervakning på varje utgående grupp, för bo
städer en för varje lägenhet. Detta blir ganska
dyrt (2000 kr per grupp) och kan avskräcka.
Ett alternativ är att ha en gemensam övervak
ning på inkommande ledning och sedan se
till att alla centraler byggs så att man lätt kan
komma åt med en tångamperemeter. Ett an
nat sätt att angripa vagabonderande ström
mar är att förhindra alternativa vägar, som att
förse vattenledningar av metall med isoleran
de mellanlägg. Detta har dock visat sig myck
et svårt och bör inte ses som ett alternativ i en
nytt hus utan som ett komplement.
I ett utrymme ovanför ett lågspänningsställverk utan transformator kom vi genom
mätningar att misstänka att fälten berodde
på vagabonderande strömmar. Vi försökte
även åtgärda dessa och upptäckte vissa isolationsfel utan att fa bukt med problemet.
Slutligen bestämdes att på prov byta huvud
ledningarna i just detta begränsade hus. Efter
bytet återstod några fel, men dessa kunde nu
lätt lokaliseras och visade sig bero på att man
glömt att dela N- och PE-skena på några
centraler och krypströmmar i några gamla ar
maturer. Detta var omöjligt att hitta före om
läggningen och visar på ytterligare en stor
fördel med 5-ledarsystem. I figuren på nästa
sida redovisas mätningar av magnetfältet
med dels det befintliga 4-ledarsystemet dels
med det nya 5-ledarsystemet. Före omlägg
God

elmiljö från början

ningen låg medelvärdet på ca 0,5 JäT och
med 5-ledarsystemet på 0,05 |äT det vill säga
en sänkning med en faktor 10.
Övertoner
I svensk standard SS-EN 61 000-3-2 anges
gränsvärden för tillåtet övertonsinnehåll i
förbruknings-strömmen till olika apparater.
Dessa gränsvärden är inte alltför krävande,
men ändå visar det sig att de inte innehålls
ens av nyare apparater. Ett annat problem är
att de inte gäller för alla apparater utan att de

Matningsströmmen till en dator. Grundfrekvens och
övertoner samt gränsvärden enligt svensk standard
SS-EN 61000-3-2.

Magnetfält vid 4-ledar respektive 5-ledarsystem.
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minsta apparaterna faller utanför. Det är där
för de s.k. lysrörslamporna kan säljas. Det
finns filter men detta är ett problem som bör
angripas vid källan dvs. hos tillverkarna.
Även om problemet kommer att uppmärk
sammas i takt med ökande problem och det
kommer strängare regler kommer vi att fa
leva med det. Vi kan då konstatera att ett 5ledarsystem, där nolledaren åtminstone har
samma area som faserna, har större möjlighe
ter att klara av problemen.

Fler faktorer och åtgärder

Vi har tidigare nämnt att flimmer kan vara en
orsak till elöverkänslighet och att övertoner
kan ställa till besvär. Vi vill nämna några kon
kreta åtgärder som kan bidra till att göra en
fastighet bättre lämpad att möta framtidens
krav.
Energikrisen i början på sjuttiotalet har
bidragit till mycket på både gott och ont. Ty
värr går en del energibesparande åtgärder
stick i stäv med en god elmiljö.

P.g.a. all elektronikutrustning har antalet
skador genom blixtnedslag ökat lavinartat,
och det är inte direkta nedslag utan överspän
ningar via ledningarna som förorsakar detta.
En förutsättning för att kunna åtgärda detta
är att de olika ledningarna kommer in i huset
högst 10 meter från varandra. Om då både
eloch
teleledningar
förses
med
överspänningsskydd, som jordas till en ge
mensam punkt, har man åstadkommit ett
bra skydd.

Flimmer
Enligt en studie av Roger Wibom på Arbetslivsinstitutet tyder mycket på att s.k. lågenergirör kan bidra till elöverkänslighet. De flesta
arbetsplatser utrustas i dag med armaturer
med HF-don som ger ett flimmerfritt ljus.
Varför skulle inte också våra kök kunna ut
rustas så?

Po tentialutj amning
Potentialutjämning innebär att alla större le
dande föremål som exempelvis värmesyste
met ansluts till elcentralens jordskena. Detta
bidrar framför allt till säkrare installationer,
särskilt i samband med åskskydd men också
till att minska de elektriska fälten. Det kan
däremot öka de magnetiska fälten och bör
bara utföras i samband med 5-ledarsystem.

Övertoner
Lysrörslampor med gängsockel är energisnå
la och har en lång livslängd, men ger mycket
övertoner och bör därför inte förekomma i
större antal. De är egentligen tänkta att täcka
övergången från glödlampor till kompaktlys
rör på ett smidigt sätt. Använd därför inte ar
maturer med gängsockel i allmänna utrym
men med långa drifttider om det inte finns
speciella skäl. Förr eller senare kommer det
att sitta en lysrörslampa där.

Överspänningsskydd
Enligt starkströmsföreskrifterna 131.6.1 är
det abonnentens ansvar att skydda sig mot de
överspänningar som kan förväntas uppstå.

Halogenfritt/PVC-fritt material
Ofta ställs frågan/önskemålet om halogen
fritt och PVC-fritt material. Låt oss då först
konstatera att halogenfria material är PVCfria.
Varför halogenfritt material? Nackdelen
med de brandhämmande halogenerna är de
ras miljöfarlighet. Vid en brand eller över
hettning av PVC-kabel utvecklas halogenhaltiga gaser och svart, ogenomskinlig rök.
På kort tid uppstår stora frätangrepp på me
talldelarna i dataanläggningar, motorer, ma
skiner. Metaller rostar och speciellt för data
anläggningar är detta förödande, då
datachipsen kan slås ut. Gaserna drar till sig
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fukt från den omgivande luften eller från vat
tensläckningen och bildar förtunnad saltsy
ra. Vid brand är ofta de sekundära skadorna
störst, såsom rök- och frätskador.
Vid brand eller upphettning av halogen
fria kablar är röken mycket ljusare och min
dre farlig än rök från halogenhaltiga kablar.
Klor- och saltsyrespridning är skadligt för
människor och miljö och halogenfria kablar
reducerar detta. Halogenfria kablar är precis
som PVC-kablar självslocknande. De kan in
stalleras både inom- och utomhus och halo
genfri kabel är även blyfri.
Halogenfritt innebär ingen kostnadsök
ning vad gäller fästmaterial, dosor, strömställare, manöverkopplare, eluttag m.m. För
tomrör innebär halogenfritt att kostnaden
ökar ungefär tre gånger. För ledningar och
kablar är priset mycket svårt att fa grepp på.
När vi frågat installatörer har prisökningen
varierat från noll till ca 25 %.
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Mätningar av elektriska
och magnetiska fält
Vi har haft som mål att få med mätningar
från de olika installationssätt som används
för att begränsa elektriska och magnetiska
fält. Den största variationen i installations
sätt och materiel finns när det gäller att be
gränsa elektriska fält. Här finns en mängd
varianter. Gemensamt för alla fabrikat var att
det var mycket svårt att hitta mätobjekt, sär
skilt vad gäller bostäder.
För de färdigställda objekt (förutom en
anläggning i Uppsala) vi sett närmare på, vi
sade det sig att man nästan inte i något fall
utfört anläggningen på ett önskvärt sätt.
Detta gäller främst för de elektriska fälten, då
man härvidlag kan välja utförande och nivå
på sin installation. När det gäller de magne
tiska fälten har man ofta begränsat insatserna
till 5-ledarsystem och detta köps aldrig bort,
kanske beroende på att kostnaden i stort sett
är densamma som för 4-ledarsystem.

helhet i en separat, ej publicerad rapport (re
ferens 1).
Följande installationssätt och materiel har
använts:

Hyreshus

Ledningar:

Mätningar utfördes hösten 1997 i nytt hyres
hus på Lindholmen, Göteborg. Byggnaden
består av tretton lägenheter i totalt fem plan.
Tre mätningar utfördes enligt följande:
• Mätning 1
I källarplan, entréplan och i plan 2 utfördes
mätningar på i stort sett färdig och spänningsatt installation före inflyttning.
• Mätning 2
I en lägenhet (nr 07) plan 2, utfördes mät
ningar med avslagen huvudbrytare före
inflyttning.
• Mätning 3
I en lägenhet (nr 07) plan 2, utfördes mät
ningar efter inflyttning.
Här återges endast utdrag från dessa mät
ningar. Mätningarna finns redovisade i sin

5-ledare från Göteborgs Energi på inkom
mande servisledningar. Ledningsnät av typ
TN-S. Huvudledningar typ FKKJ och EKKJ
Gruppledningar:
Utanpåliggande: EKLK (skärmad)
Infällt: Tvinnad FK
Kanalisation:
Kanalisation i huvudsak med infällda rör och
i viss omfattning med kabelstegar. Man har i
viss omfattning på plan 1, som innefattar en
lägenhet skyddsrum mm , använt skärmade
rör typ Protec.
I övrigt i huset har man använt standard
rör och alltså ej fått någon skärmning av den
infällda installationen.
God
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Centraler:
Serviscentral utan jordfelsövervakning. Cen
tralerna i lägenheterna är av plast, dvs oskär
made.
Dosor och apparater:
Inga skärmade dosor, förutom i de delar i
plan 1 där Protec systemet användes. Dock
endast infällda dosor. Inga skärmade appara
ter har använts.
I samtliga lägenheter har gipsskivor an
vänts i mellanväggarna.
Mätutrustning
Som mätinstrument för elektriska fält har
använts en Radians Innova Field Finder.

Mätningarna har utförts med skyddsjord i ett
vanligt vägguttag som referens om ej annat
anges. Mätavstånd är 200 mm om ej annat
anges. Som mätavstånd i höjd över golv an
vänds 0,8 m. Som mätinstrument för magne
tiska fält har använts en Radians Innova Field
Finder. Mätavstånd är 200 mm om ej annat
anges. För mätavstånd i höjd över golv an
vänds 0,8 respektive 2,0 m.
Magnetiska fält
I mätning nr 1 var de magnetiska fälten i
samtliga lägenheter klart under 0,2 |lT. En
dast i något fall uppmättes utanför lägenhetscentralen värden som närmade sig 0,2 |lT.
Dessa låga värden var väntade då det inte var

Hyreshus: Sammanställning av magnetiska fält i mätning nr 1 och 3.
Tabellen redovisar mätvärden för de magnetiska fälten i lägenhet nr 7 i de båda mätningarna. Mätavstånd 200 mm.
Två mätningar har gjorts i varje mätpunkt, 2,0 m respektive 0,8 m över golv. Nivåerna är angivna i pT.
Magnetiska fält ( pT )

Mätning nr 1

Mätning nr 3

0,8 ö.g.

2,0 ö.g.

0,8 ö.g.
0,03-11,2

0,03-0,05

0,04-0,06
0,04

0,04-0,06
0,07

2,0 ö.g.

Uttag

0,04-0,10

Strömbrytare

0,05-0,06

0,04-0,11
0,05-0,06

Lgh central

0,05

0,06

Lgh central, utanför elcentral ca 1,6 m ö.g.

...

0,06

—

Bakom kyl och frys då dessa ej står mot vägg
Spis

0,05

0,04

0,05

0,36
0,04

0,03
0,04

0,04

0,03
0,04

—

På arbetsbänk i kök, 2 mätpunkter
Vid väggar
Mitt i ett rum

Det höga värdet på fältet vid uttag
0,8 m ö.g. i mätning nr 3 beror på
att det stod en skrivbordslampa
med inbyggd trafo på skrivbordet,
se bilden.
Vid ett annat uttag där en TV var
ansluten låg värdet 0,8 m ö.g. på
2,1 (iT. Lägenheten saknade såväl
mikrovågsugn som diskmaskin.
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...

0,03

0,04

0,04

0,06

0,05

0,04-0,05

0,04-0,05

0,04-0,06

0,04-0,06

någon belastning på lägenhetscentralerna.
Uppmätta värden i teknik- och elrum över
steg klart 0,2 JäT.
I mätning nr 2 var de magnetiska fälten i
stort sett lika stora som i mätning nr 1. Detta
visar att de fält som uppmättes till stor del är
bakgrundsfält.
I mätning nr 3 var den stora skillnaden
jämfört med de båda andra mätningarna att
de till uttag anslutna objekten gav ifrån sig
stora fält. Mätningarna visar att de större
magnetiska fälten helt beror på de till uttag
anslutna objekten. Fälten från den fasta in
stallationen är i förhållande till dessa fält för
sumbara. Detta visar att det är viktigt att
upplysa de boende om vad de själva bör tänka
på.
Något som borde ha funnits med är jordfelsövervakning i serviscentralen. Detta för
att kunna fa reda på och åtgärda de eventuella
fel som finns eller uppstår.

80 V/m kan förekomma i väggen förutom de
högre fält som finns i direkt anslutning till
installationerna. Att fält av denna storlek inte
förekommer i alla väggar beror till viss del på
hur installationerna är förlagda. Utanför lä
genhetscentralerna uppmättes värden mellan
50 och 125 V/m.
Av mätning nr 3 framgår att de elektriska
fälten har ökat påtagligt efter inflyttning. I
sovrummet uppmättes höga värden i direkt
anslutning till huvudkuddarna. Även här vi
sar emellertid mätningarna att de högre elek
triska fälten beror på de till uttag anslutna
objekten. Dock kan man inte, som med de
magnetiska fälten, bortse från de fält som be
ror på den fasta installationen. Av mätninga
rna framgår att de elektriska fälten hade kun
nat minskas avsevärt med en skärmad
installation.

Elektriska fält

Mätningarna har utförts av Liberel AB. Flär
används ett utdrag från dessa mätningar.
Fullständiga mätningar finns redovisade i en
separat ej publicerad rapport (referens 2).
Mätningar gjordes även av de radiofrekventa
växelfälten men dessa behandlas ej här. Mät
ningarna utfördes hösten 1997 i en radhus-

Radhuslänga

Av mätning nr 1 framgår att de elektriska fäl
ten är klart mindre i den lägenhet som ligger
i källarplan, där man har använt skärmade
rör, än i övriga lägenheter. I övrigt visar mät
ningarna att det finns vissa väggar där gips
skivorna förstärker fälten. Fältstyrkor upp till

Hyreshus: Sammanställning av elektriska fält i mätning nr 1
Tabellen redovisar de elektriska fälten i lägenhet nr 01 med skärmade rör samt övriga lägenheter. Skyddsjord i ett
vanligt vägguttag har används som referens. Mätavstånd 200 mm respektive 0,8 m över golv, där ej annat anges.
Nivåerna är angivna i V/m. Spisen avslagen vid mätning.
Lägenhet
i källarplan

Övriga lägenheter

Uttag
Strömbrytare

1-2

25-60
120-200

Lgh central
Lgh central, utanför elcentral ca 1,6 m ö.g.

7

1-8

125
1

50-95
2-14

Bakom kyl och frys då dessa ej står mot vägg

ej mätt

40-170

Spis
På arbetsbänk i kök, 2 mätpunkter
Vid väggar

4

4-19

2

10-53
1-84

Mätning nr 1 ( V/m )
Spänningssatt installation, före inflyttning

Framför kyl och frys

10

Mitt i ett rum mätt mot tak 1,2 m ö.g.

1-6
1

Mitt i ett rum mätt mot golv 1,2 m ö.g.

1

1-11
1-7
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länga i Uppsala i tre bostäder (lägenheter)
med olika grader av åtgärder. De tre bostä
derna ligger i en länga med totalt sex lägenhe
ter, benämnda lgh 1 - lgh 6. Mätningar har
utförts i lgh 1, 2 och 5. I lgh 1 är installa
tionerna anpassade för att en elöverkänslig
ska kunna bo där. I samtliga lägenheter an
vänds gipsskivor i väggarna.
Följande åtgärder har utförts i de olika lä
genheterna:
• Lägenhet 1
- Skärmad 5-ledare från närmaste kopplings
skåp.
- Gruppcentralen är placerad utanför huset
ca 4m från köksväggen.
- En 5 mm helsvetsad aluminiumplåt har pla
cerats mot Lgh 2.
- Plåten är heltäckande från grundplint till
taknock med plåten invikt ca 500 mm i ytter
väggar och ansluten till skyddsjord.
- Skärmade ledningar (typ Wasan-Flex).

- Skärmade uttag och strömställare (fabrikat
Berker).
- Skärmade lamputtag (fabrikat Eljo).
- Skärmade dosor (fabrikat Thorsman).
- De olika våningsplanen kan göras spän
ningslösa, utom kyl och frys.
- Väggarna har målats med elektriskt ledande
färg, ej i köket.
- Elektriskt avbrott har införts på fjärrvärme
ledningen.
- Cirkulationspumpar och temperatur ut
rustning har skärmats med plåt.
• Lägenhet 2:
- Skärmad 5-ledare från närmaste kopplings
skåp.
- Skärmade ledningar (typ Wasan-Flex).
- Skärmade uttag och strömställare (fabrikat
Eljo).
- Skärmade lamputtag (fabrikat Eljo).
- Skärmade dosor (fabrikat Thorsman).

Hyreshus: Sammanställning av elektriska fält i mätning nr 1 och 3
Tabellen redovisar de elektriska fälten i lägenhet nr 07. Skyddsjord i ett vanligt vägguttag har använts som referens.
Mätavstånd 200 mm respektive 0,8 m över golv, där ej annat anges. Nivåerna i V/m.

Lägenhet nr 07 ( V/m )

Mätning nr 1

Mätning nr 3

före inflyttning

efter inflyttning

Uttag

29-82

88-357

Strömbrytare

136-213

Lgh central

14-132
4

Lgh central, utanför elcentral ca 1,6 m ö.g.

81

161

Bakom kyl och frys då dessa ej står mot vägg
Spis

40

81

15

15

På arbetsbänk i kök, 2 mätpunkter
Vid väggar

10
2-43

29
14-147

Mitt i ett rum mätt mot tak 1,2 m ö.g.

3-6

4-24

Mitt i ett rum mätt mot golv 1,2 m ö.g.

1-3

4-13
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notera en något högre nivå i lgh 3. Anled
ningen till detta är att fjärrvärmematningen
kommer från gatan, passerar lgh 6 och går
upp till lgh 1 där den slutar.
Aluminiumplåten för reduktion av mag
netfält från lgh 2 till lgh 1 visade sig ha god
verkan, magnetfälten i både band 1 och band
2 minskades kraftigt.

• Lägenhet 5:
- Skärmad 5-ledare från närmaste kopplings
skåp. Installationen i övrigt helt konventio
nell.
Vagabonderande strömmar
I lägenhet 1 registrerades inga vagabonderan
de strömmar eller obalansströmmar. Anled
ningen till detta var att man brutit eventuella
strömbanor i fjärrvärmeledningen genom att
sätta in isolerande flänsar i ledningarna.
I lägenhet 2 mättes en vagabonderande
ström i inkommande fjärrvärmeledning på
0,07- 0,11 A.
I lägenhet 5 mättes en vagabonderande
ström i inkommande fjärrvärmeledning på
0,33- 0,44A.

Elektriska fält
För att fa en uppskattning av hur mycket fäl
ten reduceras vid de olika graderna av åtgär
der kan man sätta medelvärdet av fälten i de
fem första mätpunkterna i lgh 5 till 100 %,
vilket motsvarar att inga åtgärder har utförts.
Motsvarande medelvärde för lgh 2 blir då 7
% och för lgh 1 blir det 1,4 %. Detta gäller
för band 1. För band 2 går det ej att göra
motsvarande beräkningar, då de uppmätta
nivåerna i stort sett är desamma som instru
mentets brusnivå. Motsvarande beräkningar
(band 1) för väggar och golv ger 14 % lgh 2
och 4 % i lgh 1.

Magnetiska fält
Nivån på magnetfälten i lägenheterna var
förhållandevis låg för att vara i tätbebyggt
stadsområde. Nivåerna varierade inte mycket
mellan de olika lägenheterna, men man kan

Radhuslänga: Sammanfattning av nivåerna på elektriska växelfält i lägenheterna.
Mätavstånd 300 mm om ej annat anges. Nivåerna angivna i V/m. Skyddsjord i ett vanligt vägguttag har använts som
referens.
Lgh 1

Lgh 5

Lgh 2

Band 1

Band 2

0,05

120-140

0,15-0,20

0,05
0,05

70

0,15

50

0,10

0,05

70

0,10

1,7
6-7

0,05
0,05

(V/m)

Band 1

Band 2

Band 1

Band 2

Strömbrytare

1,6
0,6

0,05

4,5-12

Vägguttag

3,0

Lamputtag

1,5

0,05
0,05

Kopplingsdosa

0,5

0,05

1,5
2,5

Gruppcentral
Placerad utomhus

8

0,07

8

0,07

1,3
1,4
0,4

0,05

2,4

0,05

Kyl/Frys
Väggar*

0,05
0,05

8-10

0,06

2-10

0,07-0,22

0,4-6

0,05

2,5-8

0,05-0,06
0,05-0,07

30-110

Golv**

5-15

0,08-0,17

Vid köksbord

1,6-2,0

0,05

1-2,5

0,05

18-40

0,07-0,22

Spis

*Gäller de väggar som målats med elektriskt ledande färg. Väggarna i köket, som ej målats med denna färg gav 0,8 1,0 V/m i band 1 och 0,05 V/m i band 2.
** Mätavstånd 1 dm. Anmärkning:

Band 1 = 5 Hz - 2000 Hz;

Band 2 = 2 kHz - 400 kHz
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Kostnader

I nedanstående exempel används uppgifter
som vi erhållit från beställare m.fl.

Hyreshus
Som exempel används ett nytt hyreshus på
Lindholmen, samma objekt som i förra av
snittet. Upphandlingen skedde i konkurrens.
Kanalisationen utfördes i huvudsak med
infällda rör och i viss omfattning med kabel
stegar. Man har i viss omfattning på plan 1,
som innefattar en lägenhet skyddsrum m.m,
använt skärmade rör, typ Protec. Detta sys
tem innefattar även dosorna för den infällda
installationen. I övrigt i huset har man an
vänt standardrör och alltså ej erhållit någon
skärmning av den infällda installationen eller
av dosorna. Centraler i lägenheterna är av
plast dvs oskärmade. Tvinnad FK användes.
Inga skärmade apparater har använts.
Den totala kostnaden för elinstallation för
en lägenhet låg på ca 40.000:- kr. Den höga
kostnaden beror på att det var exklusiva lä
genheter och att man bl.a. installerade en solfångaranläggning på huset. Per lägenhet
innebar slopandet av Protecsystemet en be
sparing på ca 4.000:- kr, eller 10% av total
kostnaden. Enligt uppgift sparades totalt
50.000 - 60.000:- kr på att man tog bort de
skärmade rören.
Detta anser vi vara en liten merkostnad
för att fa en skärmad, infälld installation in
klusive dosor. Att detta kraftigt reducerar de
elektriska fälten framgår tydligt av de mät
ningar som redovisats. På standardlägenheter
blir dock merkostnaden procentuellt sett

större. På detta objekt lades stora belopp ned
även på andra installationer såsom separeran
de toaletter m.m. Det är mycket svårt att se
vad som är viktigast, men har man som mål
att bygga hälsoriktigt och miljovänligt bör
man, enligt vår uppfattning, använda skär
mad installation.

Radhuslänga
Som exempel används en radhuslänga i Upp
sala, samma objekt som i avsnitt 5.3. Upp
handlingen skedde ej i konkurrens.
Vi har sett på kostnaden för att bygga en
lägenhet i tre olika utföranden.
• Lägenhet 1:
Lgh 1 är byggd för en elöverkänslig och man
har i stort sett utfört de fältreducerande åt
gärder som går, för att minska de elektriska
fälten.
• Lägenhet 2:
Lgh 2 är byggd med ett utförande som vi an
ser vara en rimlig nivå på fältreducerande åt
gärder. Skärmade apparater kan man mycket
väl komplettera med senare.
• Lägenhet 5
Lgh 5 är byggd helt enligt nuvarande stan
dardutförande. Dock har man använt 5-ledare på inkommande ledning.
Som referens använder vi lgh 5 och ser vil
ka tillkommande kostnader de båda andra
utförandena medför, (avrundat till jämna
500:-.)
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Allmänt om kostnader för
faltreducerande åtgärder
Centraler
En prisjämförelse bör göras då centralen är
bestyckad och ej enbart på själva kapslingarna. Vi har jämfört priset för 10 st centraler
med följande bestyckning:
•
12 st 1 -poliga dvärgbrytare
•
1 st huvudbrytare
•
2 st jordfelsbrytare
Utgående från plastcentralen ökar kostna
den enligt följande:
•
Plåtcentral
ca 10 %
•
Skärmad central ca 50 %
Anledningen till den relativt sett stora ök
ningen för de skärmade centralerna är att ef

terfrågan är så liten att inga centraler lagerförs. Priset på en skärmad central enligt ovan
är 2.500-3.000 kr.
Protec Systemet
Protec har själva gjort en prisjämförelse mel
lan standardutförande och skärmat utföran
de på en installation i en villa på 100 m2. Det
visade på en kostnadsökning för installatio
nen på ca 30%. Detta är en mindre kostnads
ökning än om man använder exempelvis se
parat skärmade ledningar och dosor, enligt
Protec.

• Lägenhet 5:
Rördragning bottenvåning

15.500:-

Elmateriel standard
FK ca 500 m

6.000:3.500:-

Arbetstid 32 tim å 260:-

8.500:-

Total kostnad inklusive mätarskåp

33.500:-

• Lägenhet 2:
Rördragning bottenvåning

Tillkommande

D:o i %

15.500:-

Elmateriel Eljo El-San, plåtcentral
och skärmade Thorsmans dosor

12.000:-

6.000:-

100

Kabel ca 500 m

16.000:-

12.500:-

350

Arbetstid 79 tim å 260:-

20.500:-

Total kostnad inklusive mätarskåp

64.000:-

122100:30.500:-

90

7.000:-

Tillkommande
-8.500:- (avg.)

-55

140

• Lägenhet 1:
Rördragning bottenvån. vissa ledn. i vägg

D:o i %

Elmaterial Eljo El-San, Berker rostfri,
och skärmade Thorsmans dosor

24.500:-

18.500:-

300

Kabel ca 500 m

18.000:-

14.500:-

400

Mätarskåp inkl gruppcentral plac. ute

9.000:-

9.000:-

—

Arbetstid 133 tim å 260:-

34.500:-

26.000:-

Total kostnad inklusive mätarskåp

93.000:-

59.500:-

300
180

Separat redovisning av plåt mellan lägenhet 1 och 2
Plåtmaterial

33.000:-

Svetsning
Montage

18.500:12.000:-

Totalt

63.500
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Hur kan man utföra de elektriska installationerna i en bostad så att redan frår
början en god avskärmning för de boende uppnås vad avser elektriska och
magnetiska fält? Vilka extra kostnader kan detta medföra jämfört med en tra
ditionell installation och vilka tekniska effekter är möjliga att uppnå?
I rapporten redovisar en elkonsult verksam i Västsverige sina erfarenheter från
sådana installationer. Problemområdet är nytt och frågeställningarna aktuella
för många som överväger ett elanpassat byggande. Det är Boverkets förhopp
ning att vad som här framförs ska stimulera till diskussion och bidra till att
den utveckling som inletts på olika håll fortsätter och ger ännu bättre möjlig
heter till framtida goda elmiljöer redan från början.

Rapporten ingår i en publikationsserie som handlar om det särskilda uppdrag
som Boverket fått av regeringen om ett miljö- och hälsoriktigt byggande och
boende -

Bygg för hälsa och miljö.

BOVERKET

