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Sammanfattning 

Exponering av det lågfrekventa ELF (Extremely low frequency) magnetfältet som genereras 

vid dagens elnät är något som är relativt nytt för människokroppen och den ökar ständigt i 

och med den tekniska utvecklingen. Eftersom det inte finns ett klart svar på hur fältet 

påverkar kroppen så tillämpas försiktighet för att hålla exponeringsnivåerna nere och försäkra 

sig om att ingen skada sker. Med hjälp av tidigare forskning inom området och uppmätta 

värden från olika anläggningar samt överslagsberäkningar har ett verktyg i Excel tagits fram 

för att kunna uppskatta magnituden av magnetfältet. Verktyget innehåller information om 

styrkan på magnetfältet från transformatorer, ställverk, elcentraler, kraftledningar och 

kanalskenor. Användaren skriver in ett antal parametrar för att få utdata om hur starkt 

magnetfältet är på olika avstånd ifrån källan. Detta presenteras i form av en tabell och en graf 

för respektive utrustning. Eftersom magnetfält alstras beroende på strömmens riktning, 

påverkar själva geometrin i olika elanläggningar magnetfältets styrka. För att beräkna exakta 

värden krävs då avancerade simuleringsprogram. Med detta verktyg kan projektörer redan 

vid ett tidigt skede uppskatta magnetfältet. 

Nyckelord 
Magnetfält, ELF (Extremely low frequency), Transformator, Kanalskena, Kraftledning, 

Elcentral, Ställverk.  

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

The exposure of ELF (Extremely low frequency) magnetic field generated by today’s elec-

trical power system, is something that is relatively new to the human body and it is constantly 

increasing as more technology is developed. As there is no clear answer on how the field 

actually affects the body, a measure of caution is applied to ensure that the exposure levels 

are kept down to make sure no harm is done. With the help of previous research in the field, 

measured values from different locations and approximate calculations, a tool was developed 

in Excel to estimate the magnitude of the magnetic fields. The tool provides information 

about the magnitude of magnetic fields from transformers, switchgears, switchboards, pow-

erlines and busbars. The user enters a number of parameters and the tool provides output data 

with the magnitude of the magnetic field at different distances from the source. This is pre-

sented in the form of a table and a graph for each equipment. Since the magnetic field is 

generated depending on the currents direction, the actual geometry of the electrical system 

needs to be taken in consideration when calculating the exact magnetic field. This requires 

an advanced simulation software to be accurate. With this tool, designers have the oppor-

tunity to estimate the magnetic fields at an early stage of development. 

Keywords 
Magnetic field, ELF (Extremely low frequency), Transformer, Busbar, Power line, Energy 

distribution system, Switchgear. 

  



 
 
 
 
 

  



Förord  

Vi vill tacka Morgan Carlsson, Bengta Andersson och Bengt Karlsson på Sweco som har 

funnits till hands för att diskutera och vägleda detta examensarbete. 

 

  



 
 
 
 
 

  



Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................................................1 

1.1 Problemformulering ................................................................................................. 1 

1.2 Målsättning ............................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar .......................................................................................................... 2 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet .................................................................... 2 

2 Teori och bakgrund ......................................................................................................................3 

2.1 Elektromagnetiska fält.............................................................................................. 4 

2.2 Magnetiska fält ......................................................................................................... 4 

2.3 EMC ......................................................................................................................... 5 

2.4 Hur påverkar magnetiska fält människokroppen? .................................................... 5 

2.4.1   Exponeringsnivåer .................................................................................................... 6 

2.4.2 Magnetfält och cancerrisk ........................................................................................ 7 

2.4.3 Försiktighetsprincipen .............................................................................................. 8 

2.5 Magnetiska fält i hemmet ......................................................................................... 8 

2.6 Kraftledningar .......................................................................................................... 9 

2.7 Kablar ..................................................................................................................... 11 

2.7.1 Kanalskenor ............................................................................................................ 12 

2.8      Oönskade magnetfält i elinstallationer ................................................................... 12 

2.8.1 Övertoner i elnätet .................................................................................................. 13 

2.8.2 Tredjetonsfenomen ................................................................................................. 15 

2.8.3 Övertonsfilter ......................................................................................................... 16 

2.8.4 Vagabonderande strömmar .................................................................................... 16 

3 Metoder och resultat ...................................................................................................................17 

3.1 Magnetfält från transformatorer ............................................................................. 18 

3.2 Magnetfält från trefas kraftledningar ..................................................................... 22 

3.3 Magnetfält från kopplingsutrustning ...................................................................... 22 

3.4 Magnetfält från kanalskenor................................................................................... 23 

3.5 Mätning .................................................................................................................. 24 

4 Analys och diskussion ................................................................................................................25 

5 Slutsatser ....................................................................................................................................26 

Källförteckning ..................................................................................................................................29 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

1    

 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Sweco Systems där det ska tas fram ett 

projekteringsverktyg i Excel för bedömning av magnetfält från ett antal elkraftutrustningar. 

Att beräkna magnetiska fält är komplicerat och det finns avancerade program för detta.   

Verktyget ska underlätta i ett tidigt skede av projekteringen av elsystem så att projektören får 

en bild av hur magnetiska flödestätheten är vid olika avstånd från källan. Detta kommer inte 

bara underlätta arbetet för projektören, utan även vara ekonomiskt fördelaktigt då Sweco 

sparar in tid och pengar. 

Utöver verktyget som ska utvecklas till Sweco ska det undersökas hur magnetfält påverkar 

oss människor, vilka källor som ger upphov till oönskade magnetfält, samt vilka åtgärder som 

ska tas för att motverka uppkomsten av dem. 

 

1.2 Målsättning 
 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett verktyg för bedömning av magnetfält till Sweco 

för att underlätta för deras projektörer och konstruktörer i tidigt skede av projekteringen. 

Verktyget ska innehålla information om olika strömkällor som ger upphov till magnetfält, 

där användaren matar in olika parametrar för att sedan få som utdata vilken flödestäthet källan 

genererar på ett visst avstånd.   

För att ta fram verktyget kommer teoretiska approximativa beräkningar och mätningar vid 

olika anläggningar att göras för att sedan analysera dem. Jämförelser med andra rapporter 

och forskningsresultat kommer att göras för att få en så god bild som möjligt av magnetfälten 

från olika källor. 

Vidare ska det göras en fallstudie och kartläggning hurvida magnetfält är skadligt för 

människan, samt de vanligaste orsakerna till uppkomsten av magnetfält och vilka åtgärder 

som kan tas för att minimera dem. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Detta examensarbete kommer att omfatta elinstallationer i byggnader. De installationer som 

kommer att undersökas är distributionstransformatorer, kanalskenor, elcentraler, ställverk 

och kraftledningar. Endast fasta installationer kommer att undersökas, dvs. blixtnedslag 

kommer inte att tas upp i detta examensarbete. 

Examensarbetet avgränsas också till det lågfrekventa området 50 Hz. 

 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
 

De mätningar och beräkningar som har gjorts är gjorda av författarna, bortsett från de 

mätningar som Schneier Electric och ABB har gjort själva. Författarnas bidrag har varit jämnt 

fördelade. 
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2 Teori och bakgrund 

 

2.1 Elektromagnetiska fält 
 

Elektromagnetiska fält kan delas upp i elektriska fält och magnetiska fält. De elektriska fälten 

som mäts i volt per meter (V/m), finns överallt där det finns spänningsskillnader, ett elektriskt 

fält kan finnas utan att någon elektrisk ström flyter. Vid högre spänningar alstras ett starkare 

elektriskt fält vid ett givet avstånd från källan. Fältet är som starkast i närheten av källan och 

avtar proportionellt mot avståndet från källan. Det elektriska fältet kan skärmas av med hjälp 

av ledare, t ex olika typer av metaller med bra ledningsförmåga. Även andra material som 

inte är typiskt ledare så som olika byggnadsmaterial och trä har även en viss 

avskärmingsförmåga. De elektriska fälten minskas därför av materialen i närheten av källan. 

 

2.2 Magnetiska fält 
 

Det magnetiska fältet som mäts i Tesla(oftast µT) uppkommer av elektrisk ström. Vid 

starkare ström alstras ett starkare magnetfält vid ett givet avstånd från källan. Magnetfältet är 

som starkast i närheten av källan och avtar proportionellt mot avståndet från källan. Vid en 

enkel ledare avtar magnetfältet med 1/r, där r är avståndet från ledarens centrum till 

mätpunken enligt formeln nedan [1].  

 

B = µ0· 
I

2πr
   (µT)      (1) 

Vid parallella ledare, så som trefasledningar avtar fältet med 1/ 𝑟2 enligt formel 2 [2], där d 

är avståndet mellan fasledarna och k är en konstant som bland annat är beroende av hur 

ledarna är arrangerade i förhållande till varandra. Exempelvis har ett triangelformat 

arrangemang ett magnetfält på en faktor √2 lägre än ett rakt. 

B = µ0· 𝑘 ·
d·I

2π𝑟2
 (µT)    (2) 

Vid punktkällor avtar magnetfältet med 1/ 𝑟3. 

Magnetfält går inte att skärma av på samma sätt som det elektriska fältet vilket leder till att 

man måste ta till andra åtgärder för att begränsa magnetfältet. Antingen måste man placera 

magnetfältsalstrande enheter tillräckligt långt bort så att magnetfältet ej påverkar människor 

eller annan känslig elektrisk utrustning i närheten, t ex på arbetsplatser eller i bostäder. Där 

detta inte är möjligt kan man även skärma av magnetfältet. För nätstationer används 5 mm 

helsvetsad aluminumplåt, vilket är en mycket kostsamt lösning, samt att resultatet är svårt att 

förutspå, normalt brukar en minskning på mellan 50-90 % erhållas.  
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Andra saker som påverkar magnetfältet är själva uppbyggnaden, rent geometriskt i t ex ett 

ställverk. Om kanalskenorna placeras i botten av ställverket och de följer varandra tätt, så 

kan det ha en gynnsam inverkan för att begränsa magnetfältet. Det finns även specialbyggda 

transformatorer som avger låga magnetfält där det kan vara speciellt viktigt t ex sjukhus eller 

speciellt känslig utrustning [3]. 

 

2.3 EMC (Electromagnetic compatibility) 
 

Elektromagnetisk kompatibilitet är en utrustnings förmåga att fungera i sin 

elektromagnetiska miljö, utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan 

utrustning. Störningar skulle kunna leda till försämrad funktion för närliggande utrustning, 

elektromagnetiskt brus samt oönskade signaler. För att upprätthålla dessa krav på EMC så 

finns det standarder i Europa för t ex emission, installation, immunitet och produkter. 

EMC-miljön delas oftast in i två huvudgrupper. 

 Utrustningar i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer. 

 Utrustningar i industrimiljö, sjukhus och liknande. 

Den svenska tillämpningen av EMC-direktivet(SFS 1993:1067) står under skyddskrav, (4§) 

Att en apparat skall vara konstruerad på följande sätt: 

 ”Den elektriska störningen den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio- och 

teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett.” 

 ”Apparaten har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så att 

den kan fungera som avsett.” 

 

2.4 Hur påverkar magnetiska fält människoproppen? 
 

Exponering för magnetiska fält är inget nytt fenomen för människokroppen. Jordens 

magnetfält har en styrka på ca 50 μT, detta är dock ett statiskt fält, vilket betyder att inga 

ändringar sker över tid. Statiska fält bildas även i ledare med likström. 

Allt eftersom samhället har utvecklats, har även exponering för nya typer och styrkor av 

magnetfält stadigt ökat. Med en ökad efterfrågan på elektricitet och en ständigt utvecklande 

teknologisk samhälle har fler och fler nya typer av magnetiska källor skapats.  

Alla människor kommer i kontakt med någon typ av magnetiskt fält i vardagen, både i 

hemmet och på arbetsplatsen. Det gäller att kunna förutse var det kan förekomma starkare 

fält och på så sätt kunna minimera långtidsexponering.  

När en människokropp kommer i kontakt med ett lågfrekvent magnetiskt fält induceras det 

ström. Hur stor denna ström blir beror på hur starkt magnetfältet är. Om fältet är tillräckligt 
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starkt så skulle denna ström kunna leda till nerv- och muskelstimulation eller kunna påverka 

andra biologiska processer [4]. 

 

2.4.1 Exponeringsnivåer 
 

Olika länder sätter själva upp sina egna nationella normer för exponering för 

elektromagnetiska fält. Majoriteten av dessa nationella normer stödjer sig dock på de 

riktlinjer som satts upp av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) Denna icke-statliga organisation, formellt erkänd av WHO, utvärderar 

vetenskapliga resultat från hela världen. Baserat på en djupgående granskning av forskning 

inom området sätter ICNIRP riktlinjer som rekommenderar gränser för exponering. Dessa 

riktlinjer genomgår förnyade undersökningar med jämna perioder och uppdateras om det är 

nödvändigt. Nivåerna på elektromagnetiska fält varierar på ett komplext sätt beroende på 

frekvensen. Vid frekvensen 50 Hz är ICNIRPs gränsvärde för allmänheten 200 µT och 

yrkesmässig exponering 1000 µT enligt figur 1. De nivåer som ofta diskuteras i Sverige är 

betydligt lägre än de internationella gränsvärdena. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: ICNIRPs referensvärden för magnetfält vid olika frekvenser 
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2.4.2 Magnetfält och cancerrisk 
 

Sambandet mellan ökad risk för barnleukemi och exponering för magnetiska fält har 

diskuterats och forskats om i många år. WHO-organet IARC (International Agency for 

Research on Cancer) utreder och klassificerar cancerrisker för olika agens genom att 

utvärdera de vetenskapliga bevis som finns. Bevisen för ett samband mellan ELF magnetfält 

och uppkomst av barnleukemi, andra cancerformer och cancer i försöksdjur är enligt IARC 

begränsade [5]. Efter en sammantagen bedömning av barncancerstudier år 2001 har ELF 

magnetfält klassats som möjligen cancerframkallande, grupp 2B, enligt tabell. Även fast det 

har gjorts flera forskningrapporter kring magnetfält så anses det vetenskapliga underlaget för 

att sätta en fast gräns otillräckligt. Bland annat beror det på att man fortfarande inte vet hur 

den biologiska förklaringsmodellen ser ut för cancerrisken. Ellagstiftningen och miljöbalkens 

uppsatta regler för exponering av denna typ av magnetfält är att tillämpa försiktighet. Det 

innebär att man använder sig av försiktighetsprincipen för att minska risken för en negativ 

påverkan av människors hälsa så långt som det är ekonomiskt rimligt. 

 

Tabell 1: IARCs uppdelning av carcinogena ämnen. 

Grupp 1 Ämnet är carcinogent för människan Totalt 95 agens, t.ex. bensen, 

dioxin, tobaksrökning 

Grupp 2A Ämnet är troligen carcinogent för 

människan 
Totalt 66 agens, t.ex. 

formaldehyd, akrylamid 

Grupp 2B Ämnet är möjligen carcinogent för 

människan 
Totalt 241 agens, t.ex. DDT, bly, 

sackarin, flertalet färgämnen 

Grupp 3 Det går inte att bedöma om ämnet är 

carcinogent för människan 
Totalt 497 agens, t.ex. 

lysrörsbelysning, koffein, 

kvicksilver 

Grupp 4 Ämnet är troligen inte carcinogent för 

människan 
Ett agens, caprolactam 
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2.4.3 Försiktighetsprincipen 
 

Försiktighetsprincipen innebär att det inte finns tillräcklig vetenskaplig kunskap men att en 

potentiell hälsorisk anses påvisad men otillräckligt för en säker slutsats angående riskens 

existens eller storleksordning. Grundtanken är dock att kunskapsbrist ej skall kunna användas 

som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. 

Försiktighetsprincipen för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält är formulerad enligt 

följande[6][7]: 

“Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 

konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som 

kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör 

man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 

begränsas.” 

Enligt försiktighetsprincipen rekommenderar miljöförvaltningen att vid nybyggnationer där 

människor vistas mer än tillfälligt ej bör byggas där ett årsmedelvärde överstiger 0,4 μT, med 

stöd av Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2005 [8]. 

 

2.5 Magnetiska fält i hemmet 
 
Magnetfältet som finns i hemmet beror på olika anläggningar som t ex överföring och 

distribution av elektricitet samt övrig elektrisk utrustning i hemmet, enligt figur 2. I 

fastigheter som inte ligger i närheten av annan magnetfältsalstrande utrustning kan detta 

bakgrundsfält vara upp till omkring 0,2 µT[9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tabell på magnetfältsalstrande utrustning i hemmet 
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2.6 Kraftledningar 
 

I kraftledningar är det vanligast att faslinorna är placerade längs ett horisontellt plan. Denna 

lösning är inte optimal för att generera ett så svagt magnetfält som möjligt. Att placera 

faslinorna i en triangelform gör att ett lägre magnetfält alstras. Under de senaste åren har 

ytterligare alternativa lösningar testats, en sådan lösning är en så kallad “split-phase”, där en 

eller flera faser delas upp i två ledningar. Denna lösning är framtagen just för att generera ett 

så lågt magnetfält som möjligt. Figur 3  visar exempel på diverse faskonfigurationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom magnetfältet är direkt proportionellt mot strömmen som går i ledningen så kan man 

även minska magnetfältet genom att göra omkopplingar eller sektioneringar i nätet. Det 

innebär att man kan minska strömmen i vissa ledningar, men samtidigt kommer det att öka i 

andra ledningar. 

Figur 4 visar hur en traditionell dubbelledning kan se ut medan 5 är ombyggd med en speglad 

fasföljd. Genom att lägga faserna med optimal fasföljd, dvs RST och TSR på vardera sida av 

stolpen får ledningen en “split-phase” karaktär. Efter ombyggnaden kan man se en minskning 

av magnetfältet enligt tabell 2 [10].  

 

 

Figur 3. Magnetfält för olika faskonfigurationer i 

kraftledningar. 
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Tabell 2: Resultat av ombyggnad. 

 

Höjd över mark(m) 

vid husets fasad 

Före ombyggnad Efter 

ombyggnad 

Reduktion(%) 

1,5 1,55µT 0,25µT 84% 

6,0 3,60µT 0,29µT 92% 

9,5 4,80µT 0,32µT 93% 

12,5 3,00µT 0,33µT 89% 

16,0 6,50µT 0,36µT 94% 

 

 

Figur 4. Innan ombyggnad 

Figur 5. Efter ombyggnad 
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Minskningen av magnetfältet i huset brevid ledningen beror på följande tre faktorer. 

 Ledningarnas fasföljd har ändrats till spegelbilder av varandra. 

 Fasavståndet har minskat 

 Närmaste ledare till huset har förskjutits 11,3 meter längre bort. 

 

2.7 Kablar och kanalskenor 

 

Att reducera avståndet mellan ledarna är ett effektivt sätt att reducera magnetfältet, detta är 

en fördel med att använda kabelförband som kan göras kompakta och arrangeras i 

triangelform. Arrangemanget är viktigt då flera kablar används per fas, då det oftast handlar 

om mycket stora strömmar. Tidigare när endast optimal strömfördelning togs i hänsyn vid 

dimentioneringen av kabelförbanden låg oftast paralella kablar med samma fas intill 

varandra, enligt figur 6. Detta leder till ett mycket starkt magnetfält, om man istället lägger 

kablarna enligt figur 7 kan man erhålla ett mycket svagare fält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. ”dåligt” och ”bra” konfiguerat kabelförband 

 

Figur 7. Speglar RST faserna vilker ger ytterligare minskning av magnetfält 
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Eftersom ett kabelförband kan arrangeras mer kompakt än en kraftledning blir fältet på ett 

visst avstånd lägre i kabelförbandet. Men man måste också beakta att att personer kan komma 

att vistas mycket närmre ett kabelförband än en kraftledning. Då får man överväga att gräva 

ner kabeln under mark eller undvika områden där människor ofta vistas [10]. 

 

2.7.1 Kanalskenor 
 

Kanalskenor används för distribution av elkraft och ersätter kabel. Eftersom faserna ligger 

relativt nära varandra så håller man magnetfältet relativt lågt enligt tabell 3 och 4, från 

Schneider Electric [11]. 

Tabell 3: Schneider Electrics Canalis KS - uppmätta värden, 1 meter från kanalskenan. 

160A 100A 250A 400A 500A 630A 800A 1000A 

0,19 μT 0,31 μT 0,52 μT 0,89 μT 0,50 μT 0,66 μT 0,88 μT 1,21 μT 

 

Tabell 4: Schneider Electrics Canalis KTA - uppmätta värden, 1 meter från kanalskenan. 

800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3200A 4000A 

0,4 μT 0,5 μT 0,75 μT 0,9 μT 1,3 μT 1,6 μT 2,1 μT 3,0 μT 

 

 

2.8  Oönskade magnetfält i elinstallationer 
 

I elinstallationer i fastigheter finns det mer eller mindre alltid magnetfält. Dessa magnetfält 

alstras från all elektrisk utrustning såsom belysning, datorer, kablage, elcentraler etc. De 

magnetfälten har ofta liten utbredning, eftersom att mycket av utrustningen kan ses som en 

”punktkälla” och magnetfältet avtar då med 1/𝑟3, eller från kablar där det alltid finns en 

motriktad ström i neutralledaren vilket gör att magnetfälten tar ut varandra. Däremot finns 

det sådana magnetfält som uppkommer av oönskade orsaker och har en mycket större 

utbredning. Övertoner i elnätet samt vagabonderande strömmar är exempel på detta.  

I detta avsnitt kommer det att beskrivas vad övertoner och vagabonderande strömmar är samt 

orsakerna till dessa och hur man kan utföra en installation för att förebygga så att 

magnetfälten inte uppstår, men även hur man kan åtgärda magnetfältsproblemen i en redan 

färdig byggnad.  
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2.8.1 Övertoner i elnätet 
 

I det svenska elnätet är grundfrekvensen 50 Hz, men på grund av så kallade olinjära laster 

innehåller spänning- och strömkomponenterna på 50 Hz heltalsmultiplar av 

grundfrekvensen. Övertonerna är överlagrade, det vill säga adderas på den ordinarie 

sinuskurvan så att en deformerad kurva erhålls och den faktiska kurvan innehåller således 

andra frekvenser än enbart 50 Hz. Detta kan åskadliggöras med hjälp av Fourieranalys, för 

att identifiera signalens frekvensspektrum. Det vanligaste i det svenska kraftnätet är 

övertoner av udda ordningstal. Detta är på grund av att spänningens positiva och negativa 

halvperiod deformeras lika. I figur 8 nedanför visas hur en signal med 3:e och 5:e övertonen 

ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett mått för att bestämma övertonshalten hos en ström eller spänning är THD-värdet (Total 

Harmonic Distortion) och uttrycks normalt i procent. 

THD =
√𝑋2𝑒

2 +𝑋3𝑒
2 +𝑋4𝑒

2 +..

𝑋1𝑒
     (3) 

Där 𝑋1𝑒 är grundtonens effektivvärde enligt följande:  

𝑋𝑒 = √
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)2𝑑𝑡

𝑇

0
       eller mer känt som 𝑋𝑒 =

�̂�

√2
  (4) 

𝑋𝑛𝑒 är således n:te övertonens effektivvärde för spänning eller ström. 

Orsakerna till övertonerna är alla de olinjära belastningar som finns i elnätet. I linjära 

belastningar som motsvarar de ideala komponenterna motstånd R, induktor L och 

kondensator C gäller ett rätlinjigt och proportionellt samband mellan effektivvärdena för 

ström och spänning.  

Figur 8: Spänningsdistorsion med 3:e och 5:e övertonen 

adderad på grundtonen, simulerat i PSpice. 
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Figur 9 visar ström- och spänningskarakteristik för en resistor respektive diod [12]. 

 

 

 

Dessa olinjära laster finns i till exempel strömriktarkretsar för elektriska maskiner samt 

nätaggregat till datorer, frekvensomriktare etc. Vid strömriktare (AC-DC omvandlare) 

används ofta en induktor för att släta ut strömmen på DC sidan, medan det på AC sidan 

kommer att bli en fyrkantsvåg innehållande övertoner av den ordinarie sinusgrundtonen, som 

visas i figur 9 nedan [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Ström- och spänningskarakteristik för en resistor (till 

vänster) och en diod (till höger). 

Figur 10: Ett exempel på en strömriktarkrets med dioder 

samt en induktor på DC sidan, visar hur linjeströmmen i 

kommer att se ut. 
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2.8.2 Tredjetonsfenomen 
 

Hur kommer det sig då att detta orsakar oönskade magnetfält? Det vanligaste i elnätet är udda 

heltalsmultiplar av grundfrekvensen, dvs 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz osv. Detta medför att 3:e 

övertonen är av nollföljdskaraktär, dvs de är inte fasförskjutna i förhållande till varandra och 

kommer därmed att summeras i nolledaren enligt figur 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tre identiska olinjära belastningar ansluts till varsin fas och matas med symmetrisk 

trefasspänning, där varje enfasbelastning drar en fasström bestående av dels en grundton med 

effektivvärdet 100 A och dels en tredje överton (150 Hz) med effektivvärdet 50 A. I faserna 

blir då strömmens effektivvärde: 

𝐼𝑒 = √1002 + 502 ≈ 112 𝐴 

I nolledaren kommer grundtonens effektivvärdesbidrag att summeras till noll, medan 

effektivvärdet för tredje övertonen kommer att summeras till 150 A. Det går således mer 

ström i nolledaren än i respektive fas. Enligt elektromagnetismen, där två intilliggande 

strömförande ledare med lika mycket ström i vardera riktning, kommer magnetfälten att ”ta 

ut” varandra. Men i detta fall är nolledarens ström mycket högre än respektive fas och därmed 

ger detta upphov till ett oönskat magnetfält [12]. 

Figur 11: Visar hur den 3:e övertonen från de tre faserna 

ligger i fas med varandra och summeras i nolledaren. 
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2.8.3 Övertonsfilter 
 

För att få bort dessa oönskade magnetfält måste man få bort övertonerna i nätet. Detta kan 

göras med filterteknik. Man kan då designa ett lågpassfilter för att filtrera bort frekvenser 

över en viss önskad frekvens, d.v.s. 50 Hz. För att inte brytfrekvensen ska påverka 50 Hz 

spänningen kan man välja att använda ett filter av andra eller tredje ordningen, för att på så 

sätt öka lutningen i bodediagrammet. Då kan man erhålla -40 respektive -60 dB/dekad. 

En korrekt filtrering av övertoner innebär följande fördelar: 

 Förbättrar elkvaliten 

 Minskar magnetfälten 

 Övertonsrelaterade förluster och störningar minskar på transformatorer, motorer och 

generatorer. 

 Ingen risk för överbelastning av ledningar och inga funktionsfel på reläer och 

säkringar. 

Dålig elkvalitet leder till oförutsedda och dyra produktionsstörningar. Det är alltså inte bara 

de oönskade magnetfälten som reduceras, utan en anläggnings driftegenskaper kan således 

bli mycket bättre [14].  

 

2.8.4 Vagabonderande strömmar 
 

Vagabonderande strömmar är läckströmmar, dvs strömmar som väljer en annan väg tillbaka 

än via neutralledaren. I TN-C system är neutralledare och skyddsjord en och samma ledare 

och kallas PEN-ledare. I sådana system är inkommande servisledning 4-ledare där det i 

gruppcentralen finns en förbindning mellan neutral- och jordskena. I ett sådant system är det 

vanligt att returströmmen i neutralledaren som går tillbaka från en belastning till 

gruppcentralen, istället väljer att gå tillbaka i skyddsjorden från centralen tillbaka till 

belastningen och vidare via tex vattenledningar. Detta pga att vattenledningar och andra 

strömförande föremål i fastigheter har större ledningsarea och därmed lägre motstånd. 
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Vagabonderande strömmar påverkas även av övertonshalten. I ett elnät vid normala 

förhållanden går all returström tillbaka i neutralledaren. Men enligt formeln 𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 så 

ökar en lednings impedans med ökad frekvens vilket gör att övertonsströmmarna kommer att 

få ett högre motstånd i neutralledaren och istället gå alternativa vägar. [15] 

Eftersom vattenledningen eller andra strömförande föremål ligger ensamt och inte har någon 

motriktad ström bredvid sig fungerar den som en enkelledare. Magnetfältet kommer då att 

avta med 1/r där r är avståndet, till skillnad från en dubbelledare med motriktad ström i ena 

ledaren där magnetfälten i princip tar ut varandra. Detta medför att det kan bli stora 

magnetfält med stor utbredning i omgivningen. Utöver magnetfältet från tex vattenledningen 

kommer det att bli ett förhöjt magnetfält kring elledningarna på grund av felströmmen, dvs 

det går inte tillbaka lika mycket ström och därmed tar inte magnetfälten ut varandra [16]. 

För att åtgärda dessa problem kan en sugtransformator installeras. Sugtransformatorn har en 

lindningsomsättning på 1:1, dvs ingen spänningsomvandling sker utan den tvingar istället 

tillbaka returströmmen. Detta är en metod som är mycket vanlig inom järnvägen och används 

för att tvinga tillbaka de vagabonderande strömmarna upp till återledningslinan. 

I ett väl fungerande elsystem bör TN-S system väljas samt sugtransformator installeras i 

känsliga anläggningar såsom sjukhus och industrier där övertoner kan ställa till allvarliga 

problem ur bla EMC synpunkt, men även arbetsmiljön blir bättre då mindre exponering av 

magnetfält sker vid en korrekt utförd installation.  

 

 

Figur 12: Visar hur returströmmen går tillbaka i 

skyddsjorden och vidare till vattenledningen istället för att 

gå i PEN-ledaren. 
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3 Metoder och resultat 

För att kunna ta fram Excelverktyget till Sweco har litteraturstudier och faktainsamling gjorts 

med fokus på hur man på bästa möjliga sätt ska kunna uppskatta magnetfält från olika 

elektriska komponenter. De metoder som användes var i huvudsak mätningar av magnetfält 

från distributionstransformatorer, kanalskenor, elcentraler och lågspänningsställverk. Men 

dock så har det genom litteraturstudier även kunnat tas fram approximativa formler för 

beräkning av magnetfält från transformatorer och kraftledningar. 

De distributionstransformatorer som magnetfältsmätningar gjorts på är i Sweco-huset på 

Kungsholmen, under Q-huset på KTHs huvudcampus och i ett ställverksrum på Karolinska 

institutet. På elcentraler och kanalskenor har mätningarna gjorts i Sweco-huset. 

 

3.1 Magnetfält från transformatorer 
 

Att göra exakta beräkningar på magnetfält från transformatorer är mycket omfattande och 

ställer krav på att känna till transformatorns inre geometri. Även de belastningsströmmar från 

andra närliggande strömförande föremål såsom inkommande kablar, ställverk osv som 

påverkar magnetfältet runt transformatorn måste tas med i beräkningarna. Därför gjordes 

mätningar från olika transformatorer som sedan verifierades med överslagsmässiga 

beräkningar. 

Anledningen till att belastningsströmmen på sekundärsidan används och inte primärsidan i 

beräkningarna är pga att primärsidan (lågspänningssidan) har högre ström och därmed även 

högre magnetfält. 

Mätningarna är gjorda på 1,5 meters höjd. Avståndet som mätningarna gjordes på framgår 

av respektive tabell. Bilder på hur mätningarna gjorts finns i appendix. 

Märkdata Sweco-transformatorn: 

Märkspänning 10/0,4 kV, märkeffekt 𝑆𝑛= 1600 kVA, märkström 𝐼𝑛 = 2309 A på 

sekundärsidan, kortslutningsspänning 𝑢𝑘= 5,39 %. Belastningsströmmen avlästes vid 

tillfället till 1000 A per fas. 
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Tabell 5: Resultat från mätningar av magnetfält på transformator i Sweco-huset. 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 

4 

Punkt 

5 

Punkt 

6 

Punkt 

7 

Punkt 8 Punkt 9 

0 m >100 𝜇𝑇 >100 𝜇𝑇 >100 𝜇𝑇 80 𝜇𝑇 60 𝜇𝑇 100 𝜇𝑇 60 𝜇𝑇 >100 𝜇𝑇 >100 𝜇𝑇 

0,5 m 60 𝜇𝑇 40 𝜇𝑇 30 𝜇𝑇 30 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 40 𝜇𝑇 60 𝜇𝑇 

1 m 30 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 10 𝜇𝑇 6 𝜇𝑇 6 𝜇𝑇 6 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 30 𝜇𝑇 

2 m 8 𝜇𝑇 6 𝜇𝑇 5 𝜇𝑇 4 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 6 𝜇𝑇 8 𝜇𝑇 

 

I figur 2 och 3 i bilagor finns ritningar som visar hur mätningarna har gjorts på transformatorn 

i Sweco-huset. 

Märkdata transformator vid Karolinska institutet: 

Märkspänning 10,5/0,4 kV, märkeffekt 𝑆𝑛= 1250 kVA, märkström 𝐼𝑛= 1804 A på 

sekundärsidan, kortslutningsspänning 𝑢𝑘= 6 %. Belastningsströmmen avlästes vid tillfället 

till 500 A per fas. 

Tabell 6: Resultat från mätningar av magnetfält på transformator vid Karolinska institutet.  

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

0 m 20 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 30 𝜇𝑇 40 𝜇𝑇 

0,5 m 6 𝜇𝑇 4 𝜇𝑇 3 𝜇𝑇 8 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 

1 m 3 𝜇𝑇 3 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 5 𝜇𝑇 8 𝜇𝑇 

1,5 m 1,5 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 - - 

2 m 1,5 𝜇𝑇 1,5 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 - - 

2,5 m 1 𝜇𝑇 1,25 𝜇𝑇 2 𝜇𝑇 - - 

 

 

Märkdata transformator under Q-huset på KTH: 

Märkspänning 6/0,4 kV, märkeffekt 𝑆𝑛= 1250 kVA, märkström 𝐼𝑛= 1806 A på 

sekundärsidan, kortslutningsspänning 𝑢𝑘= 5,4 %. Belastningsströmmen avlästes vid tillfället 

till 500 A per fas. 
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Tabell 7: Resultat från mätningar av magnetfält på transformator under Q-huset på KTH. 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 

0 m 20 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 40 𝜇𝑇 60 𝜇𝑇 50 𝜇𝑇 80 𝜇𝑇 

0,5 m 6 𝜇𝑇 8 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 15 𝜇𝑇 

1 m 3 𝜇𝑇 5 𝜇𝑇 10 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 - - 

1,5 m 3 𝜇𝑇 4 𝜇𝑇 5 𝜇𝑇 - - - 

2 m 2 𝜇𝑇 3 𝜇𝑇 4 𝜇𝑇 - - - 

 

För att kunna bedöma magnetfält från andra liknande transformatorer kan den approximativa 

formeln nedan användas [17]: 

𝐵 = 𝐵0 ∙
𝑢𝑘

𝑢𝑘0
∙ √

𝑆𝑛

𝑆𝑛0
∙ (

𝑎0

𝑎
)𝑥 ∙

𝐼

𝐼𝑛
    (5) 

Den förutsätter att det finns verkliga mätningar på en transformator, där index 0 indikerar 

den uppmätta transformatorns värden, för att sedan använda dem som referensvärden i 

formeln. I detta fall blir formeln då Sweco-transformatorn används som referens: 

𝐵 = 5,3𝜇𝑇 ∙
𝑢𝑘

5,39
∙ √

𝑆𝑛

1600
∙ (

2

𝑎
)2,8 ∙

𝐼

𝐼𝑛
   (6) 

Det är denna formel som ligger till grund för beräkningarna i Excelverktyget för 

transformatorer. Det som ska matas in av användaren är kortslutningsspänning 𝑢𝑘, 

märkeffekt 𝑆𝑛, avstånd 𝑎, lastström 𝐼 och märkström 𝐼𝑛. 

Exponenten x har ett värde mellan 2-3 beroende på det avstånd som beräkningen ska göras 

på. På avstånd mellan 1-10 m är x 2,8 och för avstånd över 10 m sätts x till 3 [17]. 

Projektörerna på Sweco vill dock enbart kunna mata in anläggningens area istället för att 

mata in massa andra parametrar, pga att i ett tidigt skede av planeringen av en anläggning vet 

de inte vilken transformator som ska användas utan de vill endast utgå från arean. För att 

möjliggöra detta så ska anläggningens area och vad projektören tror att anläggningen kommer 

att ha för effekt/m2-förhållande matas in. I kontor och sjukhus används ofta 50W/m2 och 

skolor < 50W/m2 med en effektfaktor cos 𝜑 = 0,85.  

Antag att ett kontor på 10.000m2 ska projekteras. Den totala effekten blir därmed  

50𝑊/𝑚2 ∙ 10.000𝑚2 = 500𝑘𝑊. För att beräkna den skenbara effekten används följande 

formel: 
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𝑆 =
𝑃

cos 𝜑
 → 𝑆 =

500𝑘

0,85
≈ 588 𝑘𝑉𝐴  (7) 

Projektören bör välja en transformator med märkeffekten 630 kVA eller 800 kVA. För att 

välja rätt kortslutningsspänning finns en tabell nedan som är framtagen av ABB. 

 
Tabell 8: Visar en uppskattning av kortslutningsspänningar i procent vid olika märkeffekter. 

250 

kVA 

400 

kVA 

630 

kVA 

630 

kVA 

800 

kVA 

1000 

kVA 

1250 

kVA 

1600 

kVA 

2000 

kVA 

2500 

kVA 

3150 

kVA 

4 % 4 % 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

 

Detta är bara en generell uppskattning och vid mer exakta beräkningar ska leverantören 

kontaktas för exakt kortslutningsspänning. 

För att sedan räkna ut märkström respektive belastningsström används följande formler för 

trefassystem: 

𝑆𝑛 = √3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛 → 𝐼𝑛 =
𝑆𝑛

√3∙𝑈𝑛
     märkström  (8) 

𝑆 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 → 𝐼 =
𝑆

√3∙𝑈
     belastningsström (9)

   

Efter dessa beräkningar finns alla parametrar tillgängliga att mata in i projekteringsverktyget 

och projektören får en uppskattning av magnetfältet på olika avstånd i form av en tabell och 

en graf. 

Utöver de mätningar och beräkningar som tagits fram av författarna så finns det även en 

enklare tabell från ABB där de har gjort egna mätningar på sina transformatorer. Dock så 

säger endast tabellen hur mycket magnetfältet är på 1 meters avstånd på transformatorer med 

olika märkeffekter. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

21    

3.2 Magnetfält från trefas kraftledningar 
 

Att göra exakta beräkningar från trefas kraftledningar ingår inte i detta examensarbete. 

Istället används en approximativ formel för att få en ungefärlig uppskattning. Inga mätningar 

har gjorts då magnetfält från kraftledningar inte var önskat av Sweco, utan detta kan ses som 

en extrapunkt i projekteringsverktyget. Formeln för att beräkna magnetfält för kraftledningar 

ser ut enligt följande: 

𝐵 =
0,35∙𝐼∙𝑑

𝑠2
     (10) 

Där I är belastningsströmmen, d avståndet mellan faserna och s avstånd till mätpunkt. Denna 

formel gäller enbart för ledningar hängandes i horisontellt plan (portalstolpe) och inte andra 

typer av konfigurationer som T-stople, splitphase eller liknande [18]. 

 
3.3 Magnetfält från kopplingsutrustning 

För att ta reda på hur magnetfältet utbreder sig från kopplingsutrustning har mätningar gjorts. 

Med kopplingsutrustning menas i denna text elcentraler och lågspänningsställverk. På 

Swecos kontor gjordes mätningar på elcentraler på två ställen, plan 7 samt entréplan. Dock 

så används enbart mätningarna från plan 7 i projekteringsverktyget då elcentralens placering 

på entréplan låg dåligt till för exakta mätningar.  

Mätningarna gjordes på 1,5 meters höjd och från avstånden 0 m (direkt mot kapslingen), 0,5 

m, 1 m, 1,5 m och 1,8 m i 5 olika punkter i horisontellt plan. Figur 1 i bilagor visar i vilka 

punkter mätningarna gjorts. 

 

Tabell 9: Resultat från mätningar av magnetfält på elcentral, Sweco plan 7. 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 

0 m 1 𝜇𝑇 4 𝜇𝑇 20 𝜇𝑇 8 𝜇𝑇 5 𝜇𝑇 

0,5 m 0,8 𝜇𝑇 1 𝜇𝑇 1,5 𝜇𝑇 1,5 𝜇𝑇 1,5 𝜇𝑇 

1 m 0,6 𝜇𝑇 0,8 𝜇𝑇 0,8 𝜇𝑇 1 𝜇𝑇 1 𝜇𝑇 

1,5 m 0,6 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 0,8 𝜇𝑇 

1,8 m 0,5 𝜇𝑇 0,5 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 0,6 𝜇𝑇 

4,6 m 0,15 𝜇𝑇 0,2 𝜇𝑇 0,2 𝜇𝑇 0,2 𝜇𝑇 0,2 𝜇𝑇 
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Belastningsströmmen uppgick vid mättillfället till 30,9 A/fas till elcentralen på plan 7. Det 

togs fram mha att göra en eleffektmätning som uppskattades till 18200 W, uppmätt vid 52% 

bläggning av arbetsplatserna. Effektfaktorn antas vara cos 𝜑 = 0,85 (enligt Sweco). 

Belastningsströmmen blir då enligt formel 11: 

𝑃 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑    (11) 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈ℎ ∙ cos 𝜑
                →             𝐼 =

18200

√3 ∙ 400 ∙ 0,85
= 30,9 𝐴 

 

För att kunna bedöma magnetfält från andra kopplingsutrustningar vid tex projekteringen av 

ett nytt sjukhus eller kontor används mätvärdena som referensvärden. Eftersom att 

magnetfältet är proportionellt mot strömmen används förhållandet mellan 

belastningsströmmen på den uppmätta kopplingsutrustningen och den som ska projekteras 

enligt formel (12).  

𝐵 = 𝐵0 ∙
𝐼

𝐼0
     (12) 

Där index 0 är för mätvärden från elcentral på plan 7 i Sweco-huset. 

Det är detta som ligger till grunden för bedömning/beräkning av magnetfält i Excel för 

kopplingsutrustningar. 

 

3.4 Magnetfält från kanalskenor 

Mätningar på kanalskenor gjordes på Sweco på plan 7 och entréplan samt på karolinska 

insitutet. För att uppskatta magnetfält från andra kanalskenor är det samma teori som för 

elcentraler och ställverk. Som referens, alltså de värden som används som 𝐵0 och 𝐼0, är de 

värden som mättes på kanalskenorna på Sweco. Där var belastningsströmmen vid 

mättillfället ca 125 A.  

Det projektören behöver göra i Excelverktyget är att ange anläggningens area och effekt/m²-

förhållande. Då fås en uppskattning av magnetfältet. I verktyget redovisas även det som har 

uppmätts från kanalskenorna på Sweco i form av en tabell och en graf.   

Kanalskenorna gick i ett elschakt vertikalt mellan våningarna, där mätningarna gjordes 

framför kanalskenorna samt i sidled. Nedan finns en tabell med resultatet från mätningarna. 
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Tabell 10: Resultat från mätningar av magnetfält på kanalskena. 

 

 

3.5 Mätning 
 

Mätningar gjordes med Combinova FD1 [19]. De värden som mättes upp var 

ögonblicksvärden, men flera mätningar gjordes vid olika tillfällen för att få en överslagsbild. 

De mätningar som gjordes är tagna en och en halv meter över marken och med jämna 

mellanrum för att få en bra bild över magnetfältets utbredning enligt figurer i bilagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mätning framifrån  Mätning i sidled 

0 m 50 𝜇𝑇 0,3 m 2 𝜇𝑇 

0,25 m 6,5 𝜇𝑇 0,7 m 1 𝜇𝑇 

0,5 m 2,5 𝜇𝑇 1 m 0,8 𝜇𝑇 

0,75 m 2 𝜇𝑇 1,4 m 0,6 𝜇𝑇 

1 m 1,5 𝜇𝑇 1,7 m 0,4 𝜇𝑇 

1,3 m 0,8 𝜇𝑇 2 m 0,3 𝜇𝑇 

1,55 m 0,8 𝜇𝑇   

1,9 m 0,6 𝜇𝑇   
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4 Analys och diskussion 

Det slutgiltiga verktyget som har levererats till Sweco fungerar enligt målbeskrivningen och 

övriga målsättningar är uppfyllda. 

Verktyget baseras på att användaren skriver in ett antal parametrar, som tex anläggningens 

area och effekt per kvadratmeter. Dessa parametrar används sedan för att räkna ut hur stor 

belastningsströmmen är. Det gäller då att användaren har en uppfattning om projektets storlek 

så att de projekterade ritningarna kan anpassas efter vergtyget. 

De mätningar som gjorts har varit realistiska värden och på befintliga anläggningar. 

Mätningar på andra liknande utrustningar kan skilja sig från de uppmätta värdena i detta 

examensarbete på grund av att mätningarna påverkas av omkringliggande utrustning som tex 

lågspänningsställverk och kanalskenor. Eftersom att varje nätstation inte ser exakt likadan ut 

geometriskt så påverkas mätningarna olika. Dessa felmarginaler är dock acceptabla eftersom 

det är en överblicksbild som är begärt. 

Höga oönskade magnetfält i elinstallationer är inte ett stort problem vid nyproduktion. 

Speciellt inte i bostadshus och kontorsfastigheter där det ofta är femledarsystem och 

potentialutjämnat för att få bort de vagabonderande strömmarna. Däremot kan det i känsliga 

fastigheter, så som sjukhus eller andra känsliga industrier, vara fördelaktigt att installera 

övertonsfilter och sugtransformatorer för att minska dessa störningar som kan påverka både 

människor och känslig elektronisk utrustning. 

Med dagens forskningsresultat angående magnetfält kring ELF så bör man sträva efter att 

planera och vidta försiktighetsåtgärder för att hålla magnetfältsnivån på en säker nivå för 

människor och utrustning. Den nivå som eftersträvas i Sverige är långt under den 

internationella gränsen. Verktyget kommer att hjälpa Sweco att hålla sig inom ramen för vad 

försiktighetsprincipen gäller. Sweco arbetar för att utveckla dagens samhälle, samtidigt som 

de tar det etiska och miljömässiga ansvar som krävs av dagens företag. 
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5 Slutsatser  

Verktyget genererar en bra överblicksbild för projektörer i ett tidigt skede och hjälper till ur 

både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv för att effektivisera projekteringsproces-

sen. Med verktyget kan projektörer få en uppfattning om hur starka magnetfält som bildas 

där till exempel människor planeras arbeta eller bo. Därefter kan man vidta rimliga åtgärder 

för att hålla värdena under försiktighetsprincipens riktlinjer. 

En alternativ utveckling av detta examensarbetearbete skulle vara att göra noggranna mät-

ningar med individuella, fristående magnetfältsalstrande föremål i labbmiljö för att sedan 

kunna göra en summering av dessa fält. 

Eftersom det finns många olika typer och märken av transformatorer så skiljer det sig alltid 

mellan dem. En utveckling skulle kunna vara en utvärdering av olika typer och märken av 

transformatorer för att se hur stor skillnaden faktiskt är. 

Eftersom varje fall är unikt så skulle en utveckling av verktyget behöva bestå av avancerad 

programvara, komplicerade beräkningar och simuleringar av den geometriska uppbyggnaden 

för att få en mer exakt bild. 

Rent tekniskt går det att ersätta kraftledningar med kablar i marken för att minska expone-

ringen av magnetfält. Den lösningen är mycket kostsam och ineffektiv. Ett billigare och 

effektivare alternativ är att utforma och planera nya ledningar och konstruktioner så att spe-

ciellt långtidsexponeringen för ELF magnetfält minskar. Vid fastigheter där man inte har 

tagit med risken för magnetfältsexponeringen vid planeringen kan transformatorer behöva 

flyttas eller skärmas in, vilket är dyrt.  

Med detta verktyg som examensarbetet tagit fram kommer Sweco kunna göra informerande 

beslut för framtida projekt, där projektörer kan ta hänsyn till de magnetfält som skapas av 

olika typer av utrustning. 
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Figur 1: CAD-ritning från Swecos elcentral på plan 7. 
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 Figur 2: CAD-ritning från Swecos ställverk. 
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Figur 3: Inzoomad CAD-ritning från Swecos ställverk. 

 


