
m Omfattande elsanering

hbyggandet Åtgärder för att minska elektriska
och magnetiska fält i bostäder

BOVERKET



Omfattande elsanering

Åtgärder för att minska elektriska och 
magnetiska fält i bostäder



Diarienummer: B6087-1688/96
Titel: Omfattande elsanering. Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i 
bostäder.
Utgivare: Boverket, byggavdelningen 
UtgivningsmåNAD: December, 1998 
Upplaga: 1,1500 ex.
T RYCK: Bröderna Svenssons Tryckeri AB 
ISBN: 91-7147-508-7

Sammandrag: Rapporten ”Omfattande elsanering” riktar uppmärksamhet mot förhållan
dena för de svårt elöverkänsliga. Någon entydig slutsats till deras problem är svår att dra, 
eftersom orsakerna till överkänsligheten har varierat. Vissa har klarat lågfrekventa men 
inte högfrekventa fält, andra har klarat magnetiska fält, men inte elektriska, eller tvärtom.

I ett trettiotal intervjuer, efter genomförda bostadssaneringar för elöverkänsliga, redo
visar rapporten bl.a. en kraftig variation av hjälp och stöd från arbetsgivare, kommuner, 
försäkringskassor och sjukvård. Studien visar att i nästan samtliga fall fungerar boende
miljön bra efter saneringen, men pekar också på behovet av att kommunerna har en lik
artad handläggning av bidragsansökningarna för elsanering.

Summary: The report focused on conditions for those who are hypersensitive to 
electricity. A clear-cut conclusion to their problems cannot be drawn, since the causes of 
hypersensitivity vary. Certain people can cope with low-frequency, but not high- 
frequency fields, while others can cope with magnetic fields but not electrical, or vice 
versa.

In about thirty interviews recorded after electrical decontamination for hypersensitive 
residents had been carried out, the findings of the report indicate that, amongst other 
things, there are considerable variations in the degrees of help and support provided by 
employers, municipalities, regional social insurance offices and health care services. The 
study shows that in nearly all cases the living environment works well after decontamina
tion, but also points out the need for the municipalities to have similar procedures to deal 
with subsidy applications for electrical decontamination.

Sökord: elektriska fält, elsanering, magnetiska fält

Publikationen kan bestälias från:
Boverket
Publikationsservice 
Box 534
371 23 Karlskrona 
Fax: 0455-819 27
E-post: publikationsservice@boverket.se 

© Boverket 1998

Projektledare, Boverket: Paul Lindroth 
Författare: Kjell Isacsson 
Foton: Jeppe Wikström, Pressens Bild 
Layout: Sylvia Zetterquist

mailto:publikationsservice@boverket.se


Förord

I regeringens uppdrag till Boverket att redo
visa goda exempel på sunt byggande - som 
verket arbetat med under namnet Bygg för 
Hälsa och Miljö - framhölls särskilt åtgärder 
i bostäder betingade utifrån elöverkänslighet.

I en situation där en drabbad person hän
för sina symptom och besvär till de elektriska 
installationerna i bostaden och på arbetsplat
sen, upplevs ofta en elsanering som nödvän
dig för att komma tillrätta med besvären. I 
denna studie har uppmärksamheten riktats 
mot förhållandena för svårt elöverkänsliga.

En svårt elöverkänslig person upplever sitt 
problem orsakat av inte enbart elektriska in
stallationer och utrustningar i hemmet och

på arbetsplatsen i den mån han eller hon kan 
vara yrkesverksam. Besvären kopplas även till 
omgivningen i allmänhet och då i många fall 
särskilt till anläggningar för mobiltelefoni.

Rapporten avgränsas dock till vad som 
kan göras i bostäder för att minska påverkan 
från elektriska och magnetiska fält. 1 anslut
ning härtill kommenteras också särskilt elsä- 
kerhetsaspekter samt mättekniska problem.

Studien har genomförts av civilingenjör 
Kjell Isacson vid Sunda Hus i Linköping AB, 
Linköping.

Paul Lindroth 
Enhetschef, Boverket
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Sammanfattning

Ett trettiotal elkänsliga kontaktades och in
tervjuades beträffande genomförda elsane- 
ringar. De flesta intervjuerna gjordes vid be
sök. 1 några fall har mätningar av elektriska 
och magnetiska fält och eller vagabonderan
de ström utförts.

Handläggningen av de elöverkänsligas 
problem hos arbetsgivare, kommuner, för
säkringskassor och inom sjukvården varierar 
kraftigt. Flera drabbade har fått god hjälp ge
nom råd och ekonomiska bidrag, andra har 
mer eller mindre fått klara sig själva.

Genomförda elsaneringar har inriktats på 
att reducera de elektriska och magnetiska fäl
ten. Flera av elsaneringarna har givit bra re
sultat, så att de elöverkänsliga personerna nu
mera har ett fungerande boende. Alla har 
betonat vikten av att boendet fungerar och 
att bostaden kan utgöra den fristad där man 
kan känna trygghet efter att ha utsatts för de 
fält som förekommer ute i samhället.

Slutsatser
Det är svårt att dra någon entydig slutsats om 
vilka nivåer och egenskaper som kan accepte
ras för en elöverkänsllig person. Vissa klarar 
magnetiska fält men inte elektriska fält eller 
tvärtom. Vissa klarar lågfrekventa men inte 
högfrekventa fält. Sannolikt kan det vara 
kombinationer mellan olika egenskaper hos 
de båda fälten.

En slutsats är att man generellt bör sträva 
efter så låga och tidsstabila nivåer som är tek
niskt och ekonomiskt möjligt. För en starkt 
elöverkänslig person kan enda utvägen vara 
att tidvis leva helt elfritt.

1 ungefär var fjärde fall har elsaneringarna 
genomförts på ett ur elsäkerhetssynpunkt o- 
lämpligt och ibland helt regelvidrigt sätt. 
Detta trots att behöriga installatörer eller ener
gileverantörer utfört arbetet. Studien visar på 
förhållandevis stora brister i kompetens hos 
många inom elbranschen.

Flera elöverkänsliga personer har påtalat 
problem med närhet till mobiltelefoner. Det
ta gäller såväl sändarmaster som apparater. 
Denna studie tar dock inte upp detta utan 
begränsas till åtgärder inom frekvensområdet 
5 Hz-400 kHz.

Behov av standardiserade metoder för 
mätning av elektriska och magnetiska fält 
framgår också. I samband med elsaneringar
na har mätningar utförs enligt varierande 
metoder. I protokoll har mätresultaten doku
menterats men i många fall saknas informa
tion om avstånd till mätobjektet vilket med
för att mätresultatet är i princip oanvänd
bart.

Studien visar på ett behov av en likartad 
handläggning av ansökningar om bidrag för 
elsaneringar hos kommunerna. Vissa kom
muner har en väl fungerande organisation 
och klar policy för beviljande av bidrag med
an andra inte erbjuder vare sig personella el
ler ekonomiska resurser.

I så gott som samtliga fall vidimeras att 
boendemiljön fungerar bättre för den elöver- 
känslige efter en elsanering än vad den gjorde 
före.

Omfattande elsaneringar i bostäder
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1 Inledning

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att 
genom kunskapssammanställningar, erfaren- 
hetsåterföring, demonstrations- och utveck
lingsprojekt verka för ett miljö- och hälsorik- 
tigt byggande och boende där bl.a. inom
husmiljö och elöverkänslighet ingår.

Detta projekt syftar till att följa upp och 
utvärdera befintliga och pågående projekt på 
”nollnivå”. Projektet inleddes med att flera 
kommuner, Föreningen för El- och Bild- 
skärmsskadade (FEB) m.fl. kontaktades. Ge
nom dessa har ett antal personer med uttalad 
elöverkänslighet kontaktats. FLandläggare hos 
kommunerna respektive FEB har kontaktat 
personer vilka enligt egen uppfattning är el

ler har varit, svårt elöverkänsliga med förfrå
gan om att delta i studien. I några fall har 
man inte velat ställa upp men i övriga fall har 
intervjuer genomförts, oftast vid besök. I 
några fall har mätningar av elektriska och 
magnetiska fält och eller vagabonderande 
strömmar utförts.

Huruvida urvalet är representativt för 
gruppen som anser sig vara svårt elöverkäns
liga är omöjligt att svara på.

Intervjuer har genomförts med 32 perso
ner fördelade på 9 kommuner.

Studien begränsas till åtgärder inom fre
kvensområdet 5 Hz - 400 kHz.
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2 Elektriska och 
magnetiska fält

I dagligt tal används benämningarna elektris
ka respektive magnetiska fält. Fysikaliskt 
korrekta benämningar är elektrisk fältstyrka 
respektive magnetisk flödestäthet. I denna 
rapport används genomgående de enkla be
nämningarna elektriska respektive magnetis
ka fält.

Det Finns två typer av elektriska och mag
netiska fält: närfält respektive fjärrfält.

Närfältet minskar snabbt med avstån
det från källan. När man befinner sig på 
avstånd mindre än våglängden dominerar 
närfältet. Det kraftfrekventa Filtet (50 Hz 
= elnätets frekvens) har en våglängd på 
600 mil. Det innebär att man alltid befin
ner sig i närfältet i de sammanhang som är 
aktuella här.

Våglängden på fälten från t.ex. mobiltele
foner är 0,33 m vilket innebär att man kan 
befinna sig i såväl närfältet som fjärrfältet.

Fjärrfältet utbreder sig över långa avstånd 
som elektromagnetiska vågor.

Nedan ges endast en kortfattad beskrivning 
av elektriska och magnetiska Filt och deras 
uppkomst.

Generellt gäller att elektriska Filt alstras av 
spänning medan magnetiska fält alstras av 
ström.

Elektriska fölt
Mellan två ledande föremål med olika poten
tial, spänning, alstras ett elektriskt Filt. Elekt

riska Filt anges med enheten V/m, [volt/ 
meter]. Fältets styrka är en funktion av spän- 
ningsskillnaden respektive avståndet mellan 
de två föremålen.

Elektriska fält reduceras vanligast genom att:
• Skärma ledningar, dosor, apparater där 

spänningssatta ledare förekommer. Skär
men ska ha god förbindelse med anlägg
ningens jordpotential.

• Minska mängden spänningssatta ledare 
genom att installera nätfrånkopplare 
som automatiskt kopplar bort växel
spänningen då en strömkrets bryts. När 
en person drabbas av elöverkänslig
het används ofta i ett tidigt skede me
toden att skruva ur säkringarna för att 
göra olika delar av bostaden spännings 
lösa.

• Endast använda jordade armaturer etc.
• Jorda all metall som kan spänningssättas 

kapacitivt. T.ex. en oskärmad apparat
sladd nära ett bordsstativ i metall med 
för en kapacitiv spänningssättning av 
stativet med ett elektriskt Filt från hela 
stativet som följd.

• Oka avståndet till spänningskällan.

Magnetiska fält
Kring en ledare med ström alstras ett magne
tisk fält. Magnetiska fält anges med enheten 
T [tesla]. Eftersom T är en stor enhet an
vänds oftast JlT [mikrotesla] (1 |iT = 10 6 T) 
eller nT [nanotesla] (1 nT = 10 T). Fältets 
styrka är en funktion av strömstyrkan och 
avståndet till ledaren. Generellt gäller att en

Omfattande elsaneringar i bostäder



ström av 1 A i en ledare ger ett magnetfält av 
0,2 JlT på 1 m avstånd från ledaren.

I en sladd till t.ex. en hushållsapprat leds 
normalt lika mycket ström till apparaten som 
från den. Detta medför att de magnetiska fäl
ten från fram- respektive återledare tar ut var
andra. Summaströmmen i sladden är 0 A 
(ampere). Summaström mäts med tångam- 
peremeter kring hela sladden.

Magnetiska fält reduceras vanligast ge
nom att:
• Oka avstånden till magnetfältskällan.
• Förhindra uppkomst av vagabonderan

de1 ström.
• Avståndet är litet mellan fram- och åter 

ledarna i en apparat

Skärm ning av magnetfält är svårt, dyrbart 
och ofta inte möjligt. Skärmning av kablar 
reducerar inte eventuella magnetiska fält. 
Detta gäller såväl i kabeln inbyggd skärm 
som extern skärmning av kabeln. Skärmning 
av t.ex. transformatorstationer och ställverk 
förekommer, men det är oftast inte tekniskt 
eller ekonomiskt möjligt i bostadssamman
hang.

Uppdraget har inriktats på de elektriska 
och magnetiska fälten inom frekvensområ
det 5 Hz - 400 kHz.

1 Begreppet vagabonderande ström förklaras i kapitel 10 
Elsystem och vagabonderande ström.
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3 Elöverkänslighet

En vedertagen beskrivning av elöverkänslig
het är professor Bengt Knaves artikel (1990) i 
Nationalencyklopedin. Ur denna citeras:

Under de senaste 3-4 åren har uppmärk
samheten även riktats pä en mindre grupp bild- 
skärmsanvändare vilka angivit mer eller min
dre uttalade hudproblem (rödflammighet, 
rosighet, rodnad, hetta, värme, stickningar, 
värk, stramhet, kläda etc) oftast i kombination 
med funktionella symptom frän nervsystemet 
(yrsel, stickningar, trötthet, kraftlöshet, huvud
värk, andningssvärigheter, svettningar, ned
stämdhet, hjärtklappning, minnessvärigheter 
etc).

Besvären har inte enbart varit bildskärmsre- 
laterade; även närhet till utomhus och inomhus 
förekommande elledningar, elektriska appara
ter och maskiner och lysrör har angetts vara ut
lösande faktorer. Mänga personer i denna 
grupp är allvarligt påverkade och har varit 
sjukskrivna länga perioder. Bland de drabbade 
har själva begreppet "överkänslighet mot elekt
ricitet" präglats dä en minsta gemensam näm
nare skulle kunna vara en reaktion som uppträ
der i närheten av olika elektriska utrustningar, 
apparater och ledningar.

Under senare år har även visats att modula- 
tionsfrekvensen från belysning kan vara på
verkande.

Försiktighetsprincipen
De fem myndigheterna: Arbetarskyddssty- 
relsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Social
styrelsen och Statens Strålskyddsinstitut, har 
givit ut en folder Myndigheternas försiktig
hetsprincip om lågfrekventa elektriska och 
magnetiska fält — en vägledning för beslutsfat
tare.

Den s.k. Försiktighetsprincipen har följande 
lydelse:

Om åtgärder, som generellt minskar expone
ringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att 
reducera fält som starkt avviker frän vad som 
kan anses normalt i den aktuella miljön. När 
det gäller nya elanläggningar och byggnader bör 
man redan vid planeringen sträva efter att ut
forma och placera dessa sä att exponeringen be
gränsas.
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4 När någon drabbas 
av elöverkänslighet

Under senare år har frågan om elöverkänslig
het blivit mera accepterad i samhället. Situa
tionen var en helt annan för de personer som 
drabbades tidigt. Man hade problem med 
den allmänna förståelsen. Tekniskt fanns sto
ra brister beträffande mätningar och genom
förande av elsaneringar.

1 flera Fall har drabbade personer utsatts 
för marknadsföring av enligt vår uppfattning 
tveksamma produkter. Det kan t.ex. gälla oli
ka utrustningar med "skärmande” egenska
per eller olika medicinska preparat.

Många personer blir i samband med el
överkänsligheten så medtagna att de har svårt 
att driva sina frågor. Personernas kontaktnät 
varierar men nedanstående parter förekom
mer oftast. I många fall Finns någon i person
ens omgivning som engagerat sig.

Arbetsgivaren
De flesta personer som vi varit i kontakt med 
har varit yrkesverksamma då deras elöver- 
känslighetssymptom debuterat. Arbetsgivare 
och arbetskamrater har hanterat problemen 
olika. 1 många fall har man ställt upp helhjär
tat medan man i några fall försökt få ”proble
met överstökat" genom att den drabbade er
bjuds någon form av förtida avgång.

Flera arbetsgivare har gjort omfattande in
satser för att få sin medarbetare tillbaka i 
tjänst. Elsaneringar och andra anpassningar 
förekommer på arbetsplatserna i olika grad. 
Det förekommer t.o.m. att arbetsgivare har 
bekostat insatser i personens bostad.

Företagshälsovård
För många yrkesverksamma personer har 
den första sjukkontakten skett med före
tagshälsovården. Stora variationer förekom
mer i de olika hälsocentralernas hantering. 
Kontakterna har dock i allmänhet varit posi
tiva och betydelsefulla för den elöverkäns-
1 ige-

Sjukvård
Erfarenheterna från sjukvården är blandade. 
Mycket stora skillnader i handläggning har 
refererats. Skillnaderna finns mellan olika 
sjukvårdsinstanser, läkare och övrig personal. 
Bäst resultat verkar ha uppnåtts då engage
rad personal tar personen på allvar och för
söker göra det bästa av situationen. Det 
Finns många Fall med berättelser där fram
förallt läkare inte lyssnat på den elöverkäns- 
lige.

Försäkringskassan
Kontakterna med Försäkringskassan har 
upplevts olika av de elöverkänsliga. Några 
har haft mycket god kontakt med sina hand
läggare medan andra hamnat i mer låsta posi
tioner. I några fall har man angivit andra 
diagnoser än elöverkänslighet för att få sjuk
penning. 1 flera fall har elöverkänslighet ac
cepterats som arbetsskada av Försäkringskas
san. Riksförsäkringsverket har emellertid 
senare överklagat till Försäkringsöverdom- 
stolen som upphävt beslutet.
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Kommunen
I landets 279 kommuner är hanteringen av 
elöverkänsliga olika. I vissa kommuner finns 
väl fungerande rutiner och utsedda handläg
gare för att hantera frågorna om elöverkäns
lighet, liksom tydlig policy för beviljande av 
bostadsanpassningsbidrag.

Andra kommuner tar helt avstånd från 
problemet. Rutiner och handläggare saknas 
för att hantera frågorna.

Föreningen för
El- och Bildskärmsskadade
Föreningen för El- och Bildskärmsskadade 
har betytt och betyder mycket för många el
överkänsliga. För flera personer har kontakt 
med föreningen medfört:
• tips om konkreta åtgärder för att begrän

sade elektriska och magnetiska fälten
• information om lämpliga kontakter med 

försäkringskassa, kommun och myn
digheter

• sociala kontakter med personer i samma 
situation.

Flera personer har dock framfört kritik mot 
föreningen. I flera fall har man inte längre nå
got behov av den trots att man inte är fri från 
sina besvär. Följande kritik har t.ex. fram
förts:
• prediktering av ett negativt scenario. 

”Från rodnad till koja i skogen”
• problemen kan bli självcentrerande
• svårt att få andra orsaker till elöverkäns

ligheten än elektriska och magnetiska 
fält accepterade.

Nätägare och Energileverantör
I dagsläget skiljer man på Nätägare och Ener
gileverantör. Eftersom de olika fallen går flera 
år tillbaka i tiden används i rapporten be
nämningen Elverket. I flera fall har Elverket 
ställt upp på ett positivt sätt. Insatserna kan 
ha varit i form av råd och anvisningar, mät
ningar, förändring av elservis. I flera fall har 
tyvärr inte kompetensen varit tillräcklig för 
att ge adekvata råd. I några fall har genomför
da åtgärder, i brist på kompetens, varit helt 
felaktiga.

Familj, släkt och vänner
Många personer med svår elöverkänslighet 
beskriver att den sociala situationen med fa
milj, släkt och vänner blivit svår. Oftast stäl
ler den närmaste familjen upp helhjärtat men 
det kan vara svårare med t.ex. den andra par
tens släkt. Ibland tas inte den elöverkänsliges 
situation på fullt allvar och i flera fall före
kommer olika former av isolering.

Bygg för hälsa ocii miljö



5 Elsaneringar

I samtliga fall har åtgärder genomförts för att 
reducera de elektriska och/eller magnetiska 
fälten. Ett vanligt förekommande problem är 
brist på kompetens. Såväl i elbranschen som 
bland lekmän har man svårt att skilja på elek
triska och magnetiska fält och ofta blandas 
åtgärderna ihop.

Inledande mätningar
Inledande mätningar har ofta genomförts av 
skyddsingenjör från företagshälsovården. 1 
flera fall har fristående konsult eller represen
tant från energileverantören utnyttjats. En
dast i några fall har mätmetod angivits. Ofta 
saknas dokumentation om mätavstånd vil
ket medför att mätvärdet är av ringa betydel
se.

Projektering
Endast i något fall har en fullständig projek
tering föregått elsaneringen. Oftast har en
dast allmänna principer angivits såsom infö
rande av:
• 5-ledarsystem
• skärmade kablar
• jordade elcentraler
• nätfrånkopplare.

I de flesta fallen har en elinstallatör fått 
uppdraget att elsanera utan att man klar
gjort målet med eller omfattningen av upp
draget.

Genomförande
Eftersom det först de senaste åren kommit 
fram materiel för elsanering och dessutom 
kompetensen hos de enskilda installatörerna 
varierar kraftigt finns det stora variationer 
mellan utföranden.

I flertalet fall finns stora inslag av experi
menterande för att få acceptabel situation. 
De flesta elöverkänsliga har skaffat egna 
mätinstrument av varierande kvalitet för att 
bilda sig en egen uppfattning om situatio
nen.

Förvånansvärt många installationer, ca 
25% visar större eller mindre brister i utfö
randet. I flera fall har åtgärder vidtagits där 
installatörens kompetens och behörighet kan 
ifrågasättas.

Endast i något fall har relationshandlingar 
upprättats över den elsanerade anläggningen. 
Märkning och information via skyltar är ge
nerellt mycket bristfällig.

Besiktning
Endast i något fall har en fullständig besikt
ning genomförts med såväl mätningar av 
uppnådda elektriska och magnetiska fält 
som konventionell elsäkerhetsbesiktning. 
Omfattande åtgärder kan påverka försäk
ringsbolagens bedömning av installationen. I 
några fall har besiktningsmän från det aktu
ella försäkringsbolaget besiktigat anlägg
ningen och statusen noterats i försäkrings- 
villkoren.
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Underhåll
En befintlig anläggning kräver alltid någon 
form av underhåll. I en elsanerad anläggning 
är ofta behoven större än i en konventionell 
installation såväl ur elsäkerhets- som ur el- 
miljösynpunkt. Byte av utrustning eller ut
byggnad ska dokumenteras och eventuella 
förändringar av resulterande elmiljö måste 
alltid kontrolleras och dokumenteras.

Extrema situationer
I några fall har personer tvingats att bo helt 
elfritt åtminstone tidvis. Det vanligaste alter
nativet har varit användning av husvagn utan 
anslutning till elnätet. Den har ställts upp i

närheten av den egna bostaden eller i vissa 
fall på en annan plats. Användning av ensligt 
belägna torp eller sommarstugor har för 
många personer varit ett alternativ under 
längre eller kortare period. Någon form av 
”evakueringsbostad” har de flesta personerna 
haft behov av.

Byte av bostad
I några fall har inte en elsanering varit möjlig 
eller lyckats. Detta har medfört att man tving
ats skaffa en ny bostad. I de flesta fallen har 
detta blivit en bra lösning men i ett fall har 
den nya bostaden inte fungerat trots en ur 
mätresultatsynpunkt mycket bra elsanering.
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6 Tekniska lösningar

Vid reducering av elektriska och/eller mag
netiska fält finns ett antal lösningar beroende 
på källans art. 1 detta kapitel redovisas före
kommande lösningar, vanliga problem samt 
resultatet av åtgärden.

Bakgrundsfält
1 vår omgivning finns alltid elektriska och 
magnetiska fält. Källor är luftledningar för 
högspänning, transformatorstationer, luft
ledningar och kablar för lågspänning och rör
ledningar med vagabonderande ström. I 
nedanstående tabell anges några typiska vär
den på elektriska och magnetiska tält.

I tätbebyggda områden är alltid eventuell 
förekomst av vagabonderande ström den do
minerande källan till de förhöjda nivåerna på 
magnetiska fält såväl utanför som inuti bygg

nader. Lokalt i byggnader är det inte ovanligt 
med vagabonderande strömmar på flera 10- 
tals ampere.

Distributionsnät
Som regel är distributionsnäten utförda som 
TN-C-system, dvs. 4-ledarsystem. Det före
kommer några enstaka områden i landet där 
man anlagt distributionsnät i form avTN-S- 
system, dvs. 5-ledarsystem.

Beskrivning av de vanligast förekomman
de elsystemen samt fenomenet vagabonder
ande ström finns i kapitel 10 Elsystem och 
vagabonderande ström.

I ett TN-C-system består kabeln av fyra 
ledare: tre fasledare och en kombinerad 
skydds- och neutralledare, s.k. PEN-ledareL 
1 ettTN-S-system består kabeln av fem leda-

Typiska värden på elektriska och magnetiska fält

Objekt Elektriskt 
fält V/m

Magnetiskt 
fält |dT

Läge

Högspänningsledning 400 kV, 1200 A 10.000 35 I spannmitt, rakt under
Högspänningsledning 400 kV, 1200 A 1.000 4 I spannmitt, på 30 m avstånd2
Högspänningsledning 130 kV, 500 A 2.000 7 I spannmitt, rakt under
Högspänningsledning 130 kV, 500 A 700 1 I spannmitt, på 30 m avstånd
Transformatorstation 10 kV till 400 V <10 2-3 Intill
Transformatorstation 10 kV till 400 V <10 < 0,2 På 5 m avstånd
Elkabel, fjärrvärmerör eller vattenled- <10 1 På 1 m avstånd
ning med 5 A vagabonderande ström

Spannmitt definieras som området mitt emellan stolparna där linorna passerar över marken på lägsta 
höjd. Avståndet mäts vinkelrätt mot ledningen.
1 PEN-lcdare. Förkortningarna från engelskan. PF. - ‘protective carth*. N - 'neutral'.
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re: tre fasledare, en neutralledare och en 
skyddsledare.

Från en transformator dras en distribu- 
tionsledning längs t.ex. gatan. På lämpliga 
avstånd placeras kabelskåp till vilka de olika 
fastigheterna ansluts.

Vid transformatorn anläggs ett jordtag till 
vilken PEN-ledaren från transformators mitt
punkt ansluts.

Eftersom PEN-ledaren leder en belast- 
ningsström kommer potentialen, spänning
en, i PEN-ledaren i en fastighet att variera i 
förhållande till transformatorns jordanslut
ningspunkt.

Direktansluten anläggning 
I ett fall har fastigheten, en flerbostadshus, 
anslutits till matande transformator som ett 
TN-S-system dvs. via 5-ledarkabel. Fastighe
ten är också försedd med ett jordfelsövervak- 
ningssystem vilket integrerats med övriga fas- 
tighetssystemet för t.ex. ventilation och portlås.

Inkommande elservis
Inkommande elserviser är normalt utförda 
som TN-C-system, dvs. 4-ledarsystem. I någ
ra enstaka fall förekommer försök till 5-le- 
darinstallation. Det är inte ovanligt att man 
bytt inkommande serviskabel från 4- till 5- 
ledare från elleverantörens kabelskåp till det 
egna mätarskåpet. Effekten av detta är san
nolikt inte så stor som man förväntar efter
som anslutningspunkten i kabelskåpet varie
rar i potential beroende på belastningen i 
distributionskabelns PEN-ledare.

I flera fall har mätarskåpet flyttats ut från 
huskroppen till ett separat skåp vid gatan där 
huvudledningen av 5-ledartyp dragits mellan 
mätarskåpen och gruppcentralen. Största ef
fekten har varit att magnetfältet från själva 
mätaren reducerats. Se vidare avsnitt Elcen
tral.

Isolertransformator'

I något fall har Elsäkerhetsverket givit klar
tecken till installation av isolertransformator 
i inkommande elservis. Avsikten med instal-

1 Dispens krävs ej
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lation av isolertransformatorer är att skapa en 
egen jordpötential som inte har några stör
ningar av framför allt högre frekvenser.

Bortkoppling av anläggning ’
1 några fall har Elsäkerhetsverket medgivit att 
anläggningen anslutits till elnätet via kon
ventionella 32 A anslutningsdon. Bostaden 
har då kunnat göras helt elfri genom att an
slutningsdonen kopplas isär.

Inkommande
vatten- och fjärrvärmeservis
Genom förekomst av vatten- och/eller fjärr
värmeserviser med elektriskt ledande rör är 
det mycket stor sannolikhet att vagabonder
ande ström uppstår om samtidigt elservisen 
är utförd som TN-C-system, 4-ledarsystem.

En vattenservis kan enkelt åtgärdas ge
nom att järn eller kopparröret kapas och er
sätts med en bit plaströr.

Motsvarande elektriska isolering i fjärr
värmeservisen är något mera komplicerad 
beroende på fjärrvärmevattnets temperatur 
och tryck. Tidigare var också många energile
verantörer ovilliga att göra några ingrepp i 
fjärrvärmesystemets primärledningar. I dag 
finns elektriskt isolerande flänskopplingar i 
olika dimensioner vilka är godkända att in
stallera i fjärrvärmeservisen. Flänskoppling- 
arna måste installeras i både hetvatten- och 
returledning.

Det är mycket viktigt att de elektriska se
parationerna installeras så nära yttervägg el
ler golv som möjlig. Placeras de efter eventu
ella konsoler eller upphängningar finns 
risken att dessa kortsluter flänskopplingarna 
och därmed uppnår man ingen effekt.

Bästa placeringen är oftast omedelbart ef
ter energileverantörens avstängningsventiler.

Strömart
Helt dominerande är konventionella instal
lationer med 230/400 V växelström5 6.

5 Dispens krävs
6 Spänningen mellan två faser i ett 3-fassystem kallas huvud- 
spänning och är nominellt 400 V. Spänningen mellan fas- och 
neutralledare kallas fasspänning och är nominellt 230 V.



I några Fall förekommer dock installatio
ner med 230 V likström. I något fall Finns 
även temporära installationer med 12 V lik
ström. Ett problem med likström är svårighe
ten att få en jämn ström och spänning utan 
några högfrekventa störningar. En annan 
svårighet är att strömbrytare för normala in
stallationer och apparater inte klarar att bryta 
likström eftersom de är avsedda för växel
ström och bränns sönder efter kort tids lik
strömsanvändning.

Potential utjämning
Behovet att ”jorda” apparater och föremål av 
metall är ofta väl känt. Skälet till att ansluta 
metallföremål till jord är att minska risken 
för elchock samt att begränsa den kapacitiva 
spänningssättningen av metallföremålet så 
att elektriska fält inte uppstår. Ett problem är 
dock att ”jord” inte är ett väldefinierat be
grepp. Normalt används den inkommande 
PEN-ledaren som jordreferens men problem 
med potentialvariationer i PEN-ledaren fö
rekommer p.g.a. strömbelastning.

Ett potentialutjämningssystem är utfor
mat så att hela fastigheten ”låses” till en fast 
potential. Vid inkommande elservis monte
ras en huvudjordningsplint till vilken in
kommande PEN- eller PE-ledare ansluts. Till 
plinten ansluts all i fastigheten förekomman
de armering, rörsystem och andra metallde
lar. Till huvudjordningsplinten ansluts ett 
jordtag med låg jordresistans lämpligen en 
jordlina som läggs som ringlina runt byggna
den.

Fasledarna och N-ledaren i ettTN-S-system 
ansluts till huvudjordningsplinten via ventilav- 
ledare. Inkommande teleledning ansluts via 
gasurladdningsrör. Inkommande, elektriskt 
ledande rörsystem isoleras galvaniskt vid fast
igheten och ”insidan” ansluts till plinten.

Utan ett potentialutjämningssystem kan 
den situationen uppstå att delar av fastighe
ten jordas lokalt t.ex. via ett metalliskt vat- 
tenledningsrör eller via armering i botten
plattan. Detta innebär att t.ex. en diskbänk i 
ett kök är lokalt jordad medan den skydds- 
jordade spisen eller kylskåpet följer potentia
len på PEN-ledaren vilken i många fall utö

ver de mera långsamma potentialförändring
arna har överlagrade variationer av högre 
frekvens. Potentialskillnaden skapar ett elek
triskt fält.

I flera fall har elöverkänsliga personer 
konstaterat att man har svårigheter att vistas i 
en miljö där strömmen är bruten i fasledarna 
medan PEN-ledaren ligger ansluten. PEN- 
ledaren får av säkerhetsskäl inte brytas i en 
anläggning.

Elcentral
I äldre bostäder, framförallt villor är elmätare 
och gruppcentral ofta placerade intill varan
dra. I modernare bostäder är elmätarna pla
cerade i fasadmätarskåp, speciella rum eller 
nischer.

Konventionella elektromekaniska elmäta
re har en konstruktion som medför betydligt 
högre magnetfält på några dm avstånd än 
moderna elektroniska elmätare. Eftersom det 
ofta finns en skepsis eller rädsla hos elöver
känsliga personer att använda elektronik an
vänds ofta metoden att flytta elmätaren till 
ett eget skåp vid tomtgränsen.

Konventionella centraler med gängsäk
ringar är normalt källor till magnetfält bero
ende på det fysiska avståndet mellan fasske
norna samt mellan respektive fasskena och 
neutralskenan. Centralerna är å andra sidan 
oftast utförda med plåtkapsling vilket ger 
skärmning av elektriska Filt. Den interna ka
beldragningen i en central kan ha stor bety
delse för det resulterande magnetfältet. Det 
är viktigt att hålla avståndet så litet som möj
ligt mellan de olika strömförande ledarna i en 
och samma kabel eller grupp.

Nyare centraler med dvärgbrytare, auto- 
matsäkringar, är normalt försedda med ett 
kompakt skenpaket för faserna. Avståndet till 
neutralskenan kan vara samma som i en 
gängsäkringscentral. På marknaden finns 
skenor med kort avstånd mellan samtliga 
fyra strömbelastade skenor (tre faser samt 
neutral). Nya normcentraler är normalt ut
förda med plastkapsling vilket inte ger någon 
skärmning av elektriska fält.

Vid elsanering är den bästa lösningen att 
använda normcentral med jordad heltäckan
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de plåtkapsling vilken monteras på lämplig 
plats.

I samband med elsanering är det lämpligt 
att sektionera installationen så att delar av 
bostaden kan göras helt spänningslösa.

Mycket vanligt är att man bryter spän
ningen till vissa rum t.ex. sovrum nattetid. 
Ofta sker detta genom att man skruvar ur 
säkringarna eller slår ifrån dvärgbrytare. 1 ca 
50% av fallen förekommer installation av 
nätfrånkopplare vilka automatiskt bryter 
bort 230 V växelspänning då strömkretsen är 
öppen och lägger på en låg signalspänning 
för att detektera om en strömkrets sluts och 
då koppla på 230 V växelspänning.

Elinstallation
Den vanligaste åtgärden vid elsanering är att 
byta befintliga oskärmade kablar mot skär
made. Ett problem är ofta att skärmade ka
blar inte ryms i befintliga rör. Detta var speci
ellt svårt tidigare då endast konventionell 
EKLK-kabcl fanns tillgänglig. Idag finns tun
nare och smidigare kablar t.ex. WASAN-flex 
som oftast går att installera i befintliga rör.

Flera elsaneringar har medfört att man 
tvingats använda utanpåliggande kabel.

För skärmning av befintliga oskärmade 
dosor finns flera produkter på marknaden. 
Tyvärr inkräktar skärmningen på kopplings- 
utrymmet i dosan och då flera skärmade ka
blar ska kopplas i en och samma dosa kan det 
medföra att kopplingen inte kan utföras på 
ett elsäkerhetsmässigt korrekt sätt.

1 ett flertal av de besökta objekten har 
skärmningen utförts med jordad oisolerad 
folie inuti dosan. 1 vissa fall har folien klist
rats mot dosväggen men i något fall ligger 
den helt lös. Detta är inte godtagbart från 
elektrisk säkerhetssynpunkt.

På marknaden finns i dag ett system med 
skärmade rör och dosor i vilka konventionell 
FK-ledning kan installeras. Produkterna är 
tillverkade av plast i två skikt där det inre är 
isolerande och det yttre är ledande och där
med utgör skärm för elektriska fält. Vid ny
installation är detta ett utmärkt alternativ till 
installation med skärmade kablar eftersom 
det ger en ökad flexibilitet i val av utrustning.

Vägguttag och strömbrytare i skärmat ut
förande finns i flera fabrikat. Vissa är inte helt 
bra för skärmning av elektriska fält medan 
andra är mycket bra.

Skärmning av väggar
I flera fall har skärmning utförts av hela rum 
med folie eller aluminiumplåt. I vissa fall kan 
detta vara ett alternativ att begränsa elektris
ka fält frän angränsande utrymmen. Det är i 
dessa fall viktigt att skärmningen jordas pä 
ett tillfredställande sätt och dessutom skyd
das av strömkännande jordfelsbrytare .

Spis
Elektriska spisar är källor till framför allt 
magnetiska fält. Värmetrådarna i plattorna är 
oftast utformade som en spiral och blir därför 
som en spole som genererar magnetiska fält. 
Elspiralerna i ugnar är genomgående av serie- 
resistivt utförande vilket innebär att ström
men inte har någon returväg nära elspiralen. 
Detta medför förhöjda magnetfält, inte minst 
beroende på att strömmarna är relativt stora.

Internt i spisen är ledningarna ofta utför
da i kraftig isolerad eller oisolerad enkelleda
re vilka dragits kortaste vägen mellan de olika 
punkterna. Även detta innebär onödigt stora 
avstånd mellan fram- och återledare med re
sulterande magnetfält som följd.

De elektriska fälten från konventionella 
spisar är däremot oftast låga eftersom hela 
spisen är metallisk och jordad.

Moderna spisar med keramikhäll har 
dock ofta höga elektriska fält eftersom det 
inte finns något elfältsbegränsande jordplan 
mellan värmetrådarna och ytan.

En av de vanligaste åtgärderna bland el- 
överkänsliga är att man ersatt elspisen med 
gasolspis.

Kyl och frys
Kyl och frys är självklara apparater i ett kök. 
De kan också vara källor till elektriska och/ 
eller magnetiska fält.

Krav från Elsäkcrhetsverket.
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Såväl kyl som frys är alltid skyddsjordade 
varför oftast de elektriska fälten inte borde 
vara något problem. Moderna enheter är 
dock ofta försedda med elektriskt isolerande 
dörrgångjärn vilket medför att det uppstår en 
kapacitiv spänningssättning av dörren. Det 
är inte ovanligt med elektriska fält på 20 - 60 
V/m från dörren medan det från skåpet i öv
rigt är < 1 V/m. Det borde vara en jordförbin
delse mellan skåp och dörr liknade kraven 
när det gäller för apparatskåp.

Ofta är skåpen försedda med en panel där 
strömbrytare och indikeringslampor place
rats. Panelerna är vanligen i plast vilket med
för att de inte har någon begränsande effekt 
på de elektriska fälten.

Kompressorerna i kyl och frys ger upphov 
till magnetiska fält vilka normalt är låga. 1 
något fall har kompressorn flyttats bort från 
skåpet och placerats i underliggande källare. 
Vanligt är att frys placeras på längre avstånd i 
källare, förråd eller garage.

Inte sällan görs försök att skärma de mag
netiska filten från kompressorn. Effekten av 
detta kan ifrågasättas, sannolikt är den mar
ginell. Åtgärden att skärma kompressorn kan 
inte rekommenderas den är olämplig och rent 
av farlig eftersom ventilation och kylning 
kan begränsas så att det uppstår en brandrisk.

Relativt ofta har eldrivna kylskåp ersatts 
med gasoldrivna. Tyvärr är inte utbudet av 
storlekar så stort. Driftskostnaden för ett ga- 
solkylskåp kan uppgå till flera hundra kro
nor/månad.

Disk- och tvättmaskin
Den vanligaste åtgärden vid elsanering av 
disk- eller tvättmaskin är att anslutningsled- 
ningen bytts från oskärmat till skärmat utfö
rande.

Vanligast är att maskinerna endast körs då 
den elöverkänsliga personen är ute. Tvättma
skinen placeras ofta så avlägset som möjligt 
exempelvis i källaren, garaget eller förrådet.

Ofta har matningen till maskinerna för
setts med separat strömbrytare så att till/från- 
slag kan ske på avstånd från maskinen.

Det är viktigt att disk- och tvättmaskiner 
är försedda med vattenanslutning av ickele

dande material eftersom t.ex. en flexibel me- 
tallmantlad slang kan ge möjlighet till vaga
bonderande ström.

Ur brand- och elsäkerhetssynpunkt kan 
det vara olämpligt att lämna en maskin gåen
de utan uppsikt. När det gäller bränder i hus
hållsmaskiner tillhör tvättmaskiner de oftast 
utsatta.

Bruksföremål
Vanliga bruksföremål såsom köksapparater, 
hårtorkar, rakapparater är ofta källor till såväl 
elektriska som magnetiska fält. De är ofta 
plastkapslade och utförda som klass II system 
vilket medför höga elektriska fält. Motorer 
och värmeslingor ger upphov till magnetiska 
fält som inte sällan kan bli mycket höga.

Det vanligaste är att elöverkänsliga helt 
avstår från användning av denna typ av appa
rater.

Fläktar
I så gott som alla villor och i några fall i lägen
heter förekommer köksfläktar. Motorn i 
fläkten avger ett magnetisk fält och de oskär
made kablarna ett elektriskt fält. En vanlig 
åtgärd är att ersätta fläktmotorn i köksfläkten 
med en takplacerad fläkt. I vissa fall har en 
kanalfläkt installerats på vinden. I de fall 
fläktmotorn har flyttats och matning sker via 
skärmad kabel har detta fungerat bra för den 
elöverkänslige.

Dammsugare
En dammsugare ger upphov till relativt höga 
elektriska och magnetiska fält. De vanligaste 
åtgärderna är att någon annan som inte är el- 
överkänslig dammsuger då den elöverkänsli
ge är ute.

I flera fall har centraldammsugssystem in
stallerats. Motorenheten har då placerats på 
avstånd i källare, förråd eller garage.

Armaturer
Så gott som samtliga elöverkänsliga anför be
svär med ljusrörsarmaturer. Några har provat
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ljusrör med HF-don, dvs. försedda med 
elektroniska drivdon med högfrekvensmo- 
dulering. För några fungerar dessa bra medan 
andra anser att de inte klarar dem.

Helt dominerande är konventionella 
glödljusarmaturer. Mycket ofta är de egna 
befintliga armaturerna av klass 0, ojordade 
och enkelisolerade eller klass II, dubbelisole- 
rade. På marknaden är i dag klass II helt do
minerande för såväl fast anslutna som sladd
anslutna armaturer för boendemiljön vilket 
medför höga elektriska fält. Behovet av att 
modifiera och bygga om armaturerna till 
klass I, jordade, med skärmade anslutnings- 
sladdar är därför stort. Ombyggnader sker 
också i stor utsträckning. Många av dessa är 
dock inte utförda på ett tillfredsställande sätt. 
En bra anvisning hur ombyggnader av ljus
armaturer ska utföras finns i referenslistan, 
Elhandbok för ombyggnad av ljusarmaturer.

De flesta sladdanslutna armaturerna är 
försedda med strömbrytare med enpolig 
brytning. Beroende på hur stickproppen 
vänts kan man få ett elektriskt fält från arma
turen oavsett om brytaren är till eller från.

På markanden finns flera armaturer med 
låga elektriska och magnetiska fält. Flera är 
specialkonstruerade för elöverkänsliga perso
ner medan andra är avsedda för offentliga 
miljöer.

Radio- och TV-apparater
Batteridrivna radioapparater fungerar för de 
flesta elöverkänsliga medan användning av 
TV är svårare och t.o.m. omöjligt. Många 
har gjort försök med skärmning avTV-appa- 
raterna med blandade resultat. Det finns 
även speciella skåp med skärmning som i vis
sa fall kan vara en lösning. Det är viktigt att 
inte skärmningen begränsar ventilation och 
kylning avTV-apparaten.

I något fall har man med gott resultat an
vänt en dator försedd med TV-kort som TV- 
apparat. En bra bildskärm har avsevärt 
mycket lägre såväl elektriska som magnetiska 
fält än en konventionell TV-apparat.

Telefon
Telefonen fyller en viktig funktion för att be
hålla en del av det sociala nätverket. De flesta 
elöverkänsliga använder telefoner med luft
slangar för överföring av ljudet till mikrofon 
respektive från högtalare. Telefonluren har 
byggts om och innehåller därmed ingen elek
tronik.

Många elöverkänsliga redovisar trots luft- 
slangstelefoncn problem med att prata i tele
fonen. En gissning är att de högfrekventa va
riationerna i fälten från teleledningarna kan 
vara en orsak.

Bil
Bilen är för alla elöverkänsliga oftast den 
enda möjligheten att förflyttas sig längre 
sträckor. Kollektivtrafiken medför oftast hö
gre exponeringar för elektriska och magnetis
ka fält. Många elöverkänsliga har dock pro
blem med att åka i normala bensindrivna 
bilar. Flera har bytt till dieselbilar av äldre 
modell gärna med ett enkelt likströmsdrivet 
elsystem. Ofta har elsystemen modifierats.

Extra bostad
Relativt vanligt är att den normala bostaden 
kompletterats med någon form av extra bo
stad. Det är vanligt att man använder en hus
vagn eller friggebod vilken lätt kan göras helt 
elfri.
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7 Elsäkerhetsaspekter

I flera fall, för arr inre säga flertalet finns det 
skäl att påpeka de elsäkerhetsmässiga aspek
terna. Många anläggningar är inte utförda 
enligt gällande starkströmsföreskrifter. Flera 
anläggningar har inte besiktigats med hänsyn 
till föreskrifterna.

Skärmning av dosor
1 flera fall, framför allt i tidigt utförda elsane- 
ringar, förekommer skärmning av dosor, för 
att begränsa elektriska fält, genom att vanlig 
köksfolie klistrats på insidan. 1 något fall har 
inte folien fästs utan endast stoppats in i do
sorna. Detta innebär stor risk för kortslut
ning eftersom isolationsavståndet kraftigt 
minskats. En åtgärd för att kontrollera/säker
ställa att erforderligt isolationsavstånd upp
nåtts är att utföra ett stötprov med högspän
ning enligt standardiserade metoder.

Skärmning av apparater
I ett flertal fall förekommer försök med olika 
skärmningar t.ex. med aluminiumplåt eller 
transformatorplåt CK37. Cirkulationspum- 
par, oljebrännare, kylskåpskompressorer etc 
har på olika sätt kapslats in. Skärmningen har 
gjorts för att reducera fälten generellt utan 
någon egentlig detaljkunskap om vad som 
händer. Ofta är den aktuella apparaten för
sett med ledande hölje vilket är jordat och

innebär att det inte avger något elektriskt 
filt. Effekten av denna skärmning för de 
magnetiska filten kan diskuteras; i många 
fall reduceras inte fälten alls. En allvarlig ef
fekt kan dock skärmningen ha på begräns
ning av apparatens kylning så att det uppstår 
risk för överhettning med skador eller brand 
som följd.

Jordfelsbrytare
1 alla elanläggningar borde det finnas en jord
felsbrytare med 30 mA märkfelström för att 
öka säkerheten mot elolycksfall. I elsanerade 
anläggningar är risken för elolycksfall större 
eftersom det oftast förekommer komplette
rande jordade skärmningar av ledningar, ar
maturer och apparater.

Potentialutjämningssystem
1 flera fall förekommer lösningar där anlägg
ningens jordsystem modifierats. Endast i en
staka fall har ett potentialutjämningssyste
men utförts på ett korrekt sätt. Den svenska 
standarden SS 487 01 10 Åskskydd för bygg
nader beskriver grundprinciperna för hur ett 
potentialutjämningssystem ska utföras. En 
felaktigt utförd potentialanläggning kan 
medföra att farliga överspänningar uppstår 
eller att inte önskad funktion erhålls.

OM EI.SANERINGAR VII) ELÖVERKÄNSLIGHET 27



Bygg för hälsa och miljö



8 Åtgärder

Det finns behov av en rad åtgärder för att för
bättra situationen för elöverkänsliga.

Medicinska åtgärder
Det görs kontinuerligt nya upptäckter men 
mera forskning behövs för att få klarhet om 
orsakerna till elöverkänslighet.

Tekniska åtgärder
Kunskapen om hur man kan begränsa de 
elektriska och magnetiska fälten är generellt 
sett välkänd. Det stora problemet är att kun
skapen inte är tillräckligt spridd. Det finns 
också konflikter mellan olika behov, exem
pelvis medför ofta energi besparande åtgärder 
en ökning av fälten med en försämring av el- 
miljön med som följd.

1 dag ska alla nya bostäder vara försedda 
med jordade uttag. Tillgången på jordad ut
rustning minskar dock på marknaden. Flera 
stora leverantörer av t.ex. armaturer levererar 
endast dubbelisolerade8, dvs. klass II, produk
ter. Ur elsäkerhetssynpunkt har produkten 
förbättrats medan de elektriska fälten ökat. 
Det är enklare och billigare att tillverka en 
klass II produkt än en klass I som är jordad.

Klass II armaturer kräver ombyggnad till 
klass I för att de elektriska fälten ska reduce
ras vilket, felaktigt utfört, kan medföra en el- 
säkerhetsrisk.

Mätmetoder
För närvarande existerar inga standardisera
de mätmetoder för att mäta elektriska och

magnetiska fält från apparater i bostäder eller 
lokaler i allmänhet.

Svensk standard SS 436 14 90
I den svenska standarden SS 436 14 90, Da
torer och kontorsmaskiner - Mätmetoder för 
elektriska och magnetiska närfält anges tre 
kategorier av emissionsnivåer där kategori A 
överensstämmer med TCO 91 och kategori 
B med MPRII. Standarden är i första hand 
inriktad på mätning av fält från bildskärmar. 
Angivna mätavstånd från objektet är 0,3 res
pektive 0,3 m.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har utfört mätningar av mag
netfält i bostäder [SoS rapport 1 994:18J och 
då använt en mätmetod, s.k. 5-punktsmet- 
oden, som beskrivs enligt följande:

Första mätningen sker mitt i rummet och 
övriga pä halva diagonalen ut mot rummets 
hörn. Mätningar görs inte pä närmre avstämd 
än 0,3 rn från lokal källa. Proceduren upprepas 
tre gänger för att faen viss tidsförskjutning och 
därmed ett medelvärde, som alltså grundas pä 
15 mätningar. Mätningarna är utförda pä ca 1 
m höjd över golvet under 1 timme vid mättill
fället.

Mätmetoden är användbar för att få ett med
elvärde på magnetiska fält i det aktuella rum
met. Metoden är inte lämplig för mätning av 
elektriska fält eftersom mätpunkten i förhål
lande till rummets väggar varierar med stor
leken och formen på rummet.

Mätning av elektriska fält är generellt 
mycket svårare i en fältmiljö eftersom mät-
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sondens exakta placering och riktning i för
hållande till väggar, golv, tak och apparater är 
avgörande för mätvärdets storlek.

Ny standard
Det finns ett klart behov av en standard för 
mätning av elektriska och magnetiska fält i 
bostäder och från bruksföremål som används 
i bostäder och hushåll.

Myndigheter
Flera myndigheter har ansvar beträffande 
elektriska och magnetiska fält. Intrycket är 
att man intar en relativt passiv hållning i av
vaktan på ”mera bevis”.

Myndigheterna borde, utifrån sitt eget ut
talande i försiktighetsprincipen, vara mera 
offensiva i sin roll som föreskrivande och re
kommenderande. Elsaneringsåtgärder sam
manfaller dessutom ofta med en i övrigt god 
elmiljö ur EMC och åskskyddssynpunkt 
framförallt inriktat mot tekniska tillämp
ningar.

Kommuner
Kommunerna borde ha en enhetlig hand
läggning, bedömning och bidragsgivning. I 
dagsläget är skillnaderna stora och medför en 
godtycklighet som inte bör accepteras.

Ett problem för merparten elöverkänsliga 
är att de måste ”evakueras” innan elsane- 
ring genomförts. Det är inte alltid så enkelt 
att bestämma hur omfattande en elsane- 
ring behöver vara. Det borde därför finnas 
en bostad i varje kommun som kunde an
vändas dels som evakueringsbostad under 
kortare tid dels som ”testbostad” för att få 
hjälp att planera omfattningen på en elsa- 
nering.

Gräns- och/eller riktvärden
I dagsläget finns inga hygieniska gränsvärden 
för lågfrekventa elektriska eller magnetiska 
fält. Sannolikt kommer det inte att finnas 
några inom överskådlig tid. Svårigheten med 
gränsvärden är bl.a. att bestämma vilka mät- 
storheter som ska begränsas.

Svensk standard SS 436 14 90 
Jämför avsnitt 8.3.1. De i standarden angiv
na emissionsnivåerna har ingen koppling till 
medicinsk påverkan utan endast är baserade 
på vad som är tekniskt möjligt.

För kategori A i band 1, frekvensområdet 
5 Hz - 2 kHz, är nivåerna 0,2 T respektive 10 
V/m för magnetiska respektive elektriska fält 
på 0,3 m avstånd.

Denna standard är dock endast i begrän
sad omfattning tillämpbar på boendemiljön 
och i bostaden förekommande bruksföremål.

Byggsektorns Kretsloppsråd 
I Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar 
för upprättande av Byggvarudeklarationer, 
september 1997 finns en rad olika paramet
rar angivna vilka kan påverka miljön. Under 
punkt Elektriska och magnetiska fält anges:

Redovisa värden överstigande 0,2 mT res
pektive 10 kV/m (båda i intervallet 5 Hz -10 
kHz) på 0,8 m avstånd. Ange mätmetod och 
eventuell branschstandard.

Efter kontakt med Byggsektorns Kretslopps
råd medger man att värdena har blivit fel, det 
ska vara 0,2 JäT respektive 10 V/m. Det an
givna mätavståndet är mycket olämpligt valt 
med hänsyn till följande:
• Fälten minskar så snabbt med avståndet 

att de flesta installationer och utrust
ningar ligger under de angivna nivåerna.

• Den kvarvarande volymen i ett rum eller 
lokal begränsas starkt då man anger ett 
mätavstånd på 0,8 m.

Eftersom t.ex. många elektriska apparater el
ler produkter kan betraktas som magnetiska 
punktkällor avtar fåltet som 1 /r3 dvs. en ök
ning av avståndet från 0,5 m till 0,8 m mins
kar fältet från 100% till ca 24%. Mätavstån
det är således mycket viktigt.

Ambitionen att fälten ska redovisas är bra 
men ribban måste sättas betydligt högre. Fäl
ten borde redovisas på både 0,3 m och 0,5 m 
från källan.

Vagabonderande strömmar 
Den dominerande källan till de allmänna ni
våerna av lågfrekventa magnetiska fält är
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vagabonderande strömmar9. Inga gränsvär
den finns för dessa felströmmar men de kan 
jämföras med maximalt tillåten felström med 
hänsyn till brandfara. Maximal felström är i 
detta fall 300 mA. [Starkströmsföreskrifterna 
482.2.10.]

En ledning med 300 mA felström (vaga
bonderande ström) ger ett magnetfält av 
0,06 jiT på ett avstånd av 1,0 m från ledning
en. På 0,3 m avstånd är motsvarande mag
netfält 0,2 JiT.

’ Vagabonderande strömmar beskrivs i avsnitt Vagabonderande 
ström.
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9 Elsystem och 
vagabonderande ström

För att skapa förståelse för fenomenet vaga
bonderande ström beskrivs först de i Sverige 
vanligaste elsystemen.

TN-C-system, 4-ledarsystem
1 Sverige är det vanligast med TN-C-system 
dvs. 4-ledarsystem. I ett TN-C-system består 
normalt distributions-, servis- och huvudled
ningar av tre fasledare, Ll - L3 samt en kom
binerad skydds- och neutralledare, PEN-le- 
dare10.

Från matande transformators mittpunkt 
utgår PEN-ledaren vilken är elanläggningens 
viktigaste ledare. Dess uppgift är dels att som

neutralledare leda tillbaka obalansströmmar 
mellan de tre faserna dels att som skyddsleda- 
re vid eventuella fel återleda kortslutnings- 
ström så att säkringarna utlöser.

Till transformatorns mittpunkt ansluts 
transformatorns jordförbindelse, jordtag.

I elcentralen i en ansluten fastighet delas 
PEN-ledaren i neutralpunkten upp i skydds- 
ledare, PE-ledare samt neutralledare, N-leda- 
re". Neutralpunkten utgör anläggningens 
fiktiva jordpunkt.

Eftersom PEN-ledaren leder ström kom
mer potentialen i neutralpunkten att variera 
som funktion av strömmen i förhållande till 
potentialen i transformatorns mittpunkt.

Transformator
oooooo -______________ Lluuuuu
nonoon L200000
OOQOOO L300000

PEN
w

I lL1J lL3J Elcentra

Figur 1. Principiellt utseende på en elanläggning utförd som TN-C-system

10 PEN-ledare. Från engelska PH - protective earth’, 
N - 'neutral'.

11 En vanlig benämning på neurralledarc är nollcdare eller 
nolla.
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Transformator
_ooooon_____a_____________ L1

uuuuu
oooooc^

¥

_A_______ L2
00000
OOQQQO L3
00000

N
PE

Tr
( lL1JiL2JlL3JlNJlPE Elcentra

Figur 2. Principiellt utseende på en elanläggning utförd som TN-S-system

TN-S-system, 5-ledarsystem
I ett TN-S-system dvs. 5-ledarsystem består 
distributions-, servis- och huvudledningar av 
tre fasledare, en neutralledare, N-ledare samt 
en skyddsledare, PE-ledare.

Från matande transformators mittpunkt 
utgår separata N- respektive PE-ledare.

I elcentralen i en ansluten fastighet finns 
separata skyddsledare, PE-ledare samt neu
tralledare, N-ledare vilka ansluts på skydds- 
respektive neutralskenan. Skyddsskenan ut
gör anläggningens jordpunkt medan neutral
punkten inte har någon direkt koppling till 
jord.

Transformator
oooooo______-_________________________L1UUUUU
oooooo L200000
oqqoqp L300000

PEN

< >L1< >L2< >L3< M Elcentral

< >L1< >L2< Pi >PEi >N Gruppcentra

Figur 3. Principiellt utseende på en elanläggning utförd som TN-C-S-system.
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Eftersom PE-ledaren normalt inte leder 
ström kommer potentialen i skyddsledar- 
skenan inte att variera i förhållande till po
tentialen i transformatorns mittpunkt.

TN-S-system förekommer normalt en
dast hos abonnenter med högspänningsmat- 
ning och egna transformatorer.

I ett TN-S-system får det inte förekomma 
några som helst förbindelser mellan neutral- 
respektive skyddsledare efter hopkopplings
punkten vid transformatorn. Om så är fallet 
kommer en del av utjämningsströmmen i 
neutralledaren att återvända till matande 
transformator via skyddsledaren. Det är där
för nödvändigt att ett TN-S-system förses 
med jordfelsövervakning med larm så att en 
tydlig information erhålls om PE-ledaren be
lastas med ström.

TN-C-S-system, kombinerade 
4- och 5-ledarsystem
Det är relativt ovanligt att ett allmänt distri
butionsnät är ett renodlat TN-S-system. 
Vanligare är ett TN-C-S-system dvs. kombi
nerat 4- och 5-ledarsystem. I detta består 
distributions- och servisledningar av tre fas
ledare, en kombinerad skydds- och neutralle
dare, PEN-ledare medan huvudledningar 
består av tre fasledare, en neutralledare, N-le- 
dare samt en skyddsledare, PE-ledare.

Från matande transformators mittpunkt 
utgår en PEN-ledare.

Har man övergått från TN-C till TN-S 
dvs. en kabel är utförd som 5-ledare får man 
inte återgå till 4-ledare eftersom detta medför 
att skyddsledaren i TN-S-systemet strömbe- 
lastas.

Figur 4. Vagabonderande ström i ett TN-C-system.
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Vagabonderande ström
I elanläggningar är många apparater skydds- 
jordade. Ofta kan dessa dessutom ha galva- 
nisk förbindelse med andra ledande system. 
T.ex. är en cirkulationspump i ett värmesys
tem skyddsjordad och samtidigt i galvanisk 
förbindelse med rörsystemet som i sin tur 
ofta står i förbindelse med jord på annat sätt.

I ett TN-C-system kan då inträffa att 
strömmen i neutralledaren från neutralpunk
ten återvänder till transformatorn via skydds- 
ledare, den jordade cirkulationspumpen och 
det jordade rörsystemet. I Figur 4 ovan visas 
hur vagabonderande ström uppstår via en 
enfasansluten cirkulationspump. För feno
menet med vagabonderande ström har det 
ingen betydelse om apparaten är en- eller tre- 
fasansluten.
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10 Skyddsklasser för 
elmateriel

Alla bruksföremål på marknaden klassificeras 
enligt Svensk standard SS 421 21 20 Klassifi
cering av elektrisk och elektronisk materiel med 
avseende på skydd mot elchock. Däri definieras 
materiel av klasserna 0, 1, II och 111. I stan

dardens tabell enligt nedan upptas de huvud
sakliga kännetecknen på materiel enligt klas
sificeringen och anges erforderliga åtgärder 
för säkerhetens bibehållande vid fel i den 
grundläggande isoleringen.

Klass 0 Klass I Klass II Klass III
Huvudsakliga kännetecken hos materielen

Saknar anordning för 
skyddsjordning

Försedd med anordning 
för skyddsjordning

Försedd med isolering 
utöver den grundläg 
gande isoleringen. Sak
nar anordning för 
skyddsjordning

Utförd med matning 
med klenspänning12 
som SELV eller
PELV

Säkerhetsåtgärder

Användning i utrym
men isolerade från jord

Anslutning till skydds- 
jord

Ingen åtgärd nödvändig Anslutning till klen
spänning som SELV 
eller PELV

Elmiljöaspekter

Ingen möjlighet till be
gränsning av elektriska 
falt

Inga elektriska fält från 
utsatta delar. Möjligt att 
ersätta befintlig anslut- 
ningskabel till skärmat 
utförande

Ingen möjlighet till be
gränsning av elektriska 
fält

Ingen möjlighet till be
gränsning av elektriska 
falt

Konvertering - ombyggnad

Kan byggas om till
Klass I

Kan byggas om till
Klass I. Obs märkningen 
med (två kvadrater) 
ska avlägsnas

Kan byggas om till
FELV

12 SELV, PELV och FEEV är internationella beteckningar lör de tre formerna av klenspänning. Begreppen förklaras i 
Starkströmsförcskrifterna ELSÄK-FS 1994:7 punkt 41 I.
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Publikationen ”Omfattande elsanering” riktar uppmärksamhet mot 
förhållandena för de svårt elöverkänsliga. Någon entydig slutsats till 
deras problem är svår att dra, eftersom orsakerna till över
känsligheten har varierat. Vissa har klarat lågfrekventa men inte 
högfrekventa fält, andra har klarat magnetiska fält, men inte elek
triska, eller tvärtom.

Ett trettiotal intervjuer har gjorts med elöverkänsliga, vars bo
städer har sanerats. Rapporten redovisar bland annat en kraftig va
riation av hjälp och stöd från arbetsgivare, kommuner, försäkrings
kassor och sjukvård. Studien visar att i nästan samtliga fall fungerar 
boendemiljön bra efter saneringen, men pekar också på behovet av 
att kommunerna har en likartad handläggning av bidragsansök- 
ningarna för elsanering.

Rapporten ingär 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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