
Yngve Hamnerius AB  1 
 
 

 
 

Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar 

målade med Caparols färg ElectroShield  

 

 

 

1 INLEDNING 2 
2 VAD ÄR ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT? 3 
2.1 Elektriska fält 5 
2.2 Magnetiska fält 5 
2.3 Elektromagnetiska fält 6 
3 UPPMÄTNING AV FÄLTEN 7 
3.1 Uppmätning av nätfrekventa elektriska fält 7 
3.2 Uppmätning av radiofrekventa fält 9 
5 MÄTRESULTAT 11 
5.1 Nätfrekventa elektriska fält 11 
5.1 Radiofrekventa fält 12 
6 DISKUSSION AV MÄTRESULTATEN 15 

 
 



Yngve Hamnerius AB  2 
 
 

 
 

1 Inledning 

På uppdrag av Caparol Sverige AB, Lars Carlsson, har en mätning av skärm-

ningsegenskaper hos väggar målade med Caparols skärmande färg ElectroShield 

genomförts.  

Färgens skärmande egenskaper i frekvensområdet 200 MHz till 10 GHz samt vid 

50 Hz har tidigare undersökts vid Universität der Bundeswehr München av Prof. 

Dipl.-Ing. P. Pauli. Den mätningen genomfördes enligt normerna IEEE 299-1997 

och MILSTD 285. Vid testet placeras en platta, som bemålats en respektive två 

gånger med ElectroSheild 200 g/m2, över en 80 cm x 60 cm stor väggöppning i en 

metallvägg i ett metallskärmat rum. Plattan ansluts till väggen med ledande alu-

miniumtejp. En sändarantenn placeras utanför det skärmade rummet, riktad mot 

provplattan och en mottagarantenn placeras inne i det skärmade rummet. Mät-

ningen av plattans dämpning visar att de radiofrekventa fälten reduceras med 22 

dB – 25 dB när plattan målats med ett lager färg och med 28 dB – 36 dB när plat-

tan målats med två lager färg.  

En separat mätning vid 50 Hz gav resultatet att elektriska fält reduceras med 44 

dB respektive 50 dB för ett resp. två lager färg. 

För att på ett korrekt sätt jämföra olika skärmmaterial måste man ha en mätmetod 

som kopplar bort all inverkan av omgivningen, den ovan beskrivna mätmetoden 

är exempel på en sådan metod. Dessa mätningar visar att färgen har en god däm-

pande effekt på radiofrekventa fält i frekvensområdet 200 MHz till 10 GHz. 

Dämpningen 22 dB innebär att 99,4 % av radiofrekvensintensiteten dämpas, 36 

dB innebär att 99,98 % av intensiteten dämpas.  

Mätningarna av dämpningen för 50 Hz elektriska fält visar på ändå högre dämp-

ning. 50 Hz magnetiska fält är inte möjliga att dämpa nämnvärt med ledande fär-

ger. 

 Syftet med den mätning som jag har utfört var ej att mäta dämpningen frånkopp-

lat från omgivningen, utan att tvärtom se hur färgens dämpande verkan är i en 

normal kontorsmiljö där väggarna målats med ElectroShield, men där dörrar och 

fönster inte behandlats på något sätt. I en sådan miljö är det naturligtvis inte möj-
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ligt att erhålla radiofrekvensdämpningar av den storleksordning som uppmätts i 

det skärmade rummet.  

En speciell provvägg byggdes också upp för att mäta dämpningen av 50 Hz elekt-

riska fält i en gipsskivevägg med elledningar förlagda i väggen. Elledningarna 

kommer att spänningsätta gipsskivorna så att elektriska fält alstras i rummet.  

Vid nybyggnation försöker man ofta att utforma byggnaden så att de elektriska 

och magnetiska fälten begränsas. En föregångare på detta område var Byggnads-

styrelsen (numera uppdelat i Vasakronan, Akademiska hus och Statens fastighets-

verk) som redan i mitten på 1990-talet formulerade följande krav. ”Vid nybygg-

nation av byggnader för Byggnadsstyrelsen kräver man femledarsystem och an-

vändning av skärmade kablar så att det magnetiska fältet (5 Hz - 2 kHz) skall vara 

under 0,2 µT, 0,8 m över golv, i de punkter där personer har sina arbetsplatser och 

det elektriska fältet (5 Hz - 2 kHz) skall vara under 10 V/m. 

En mätning genomfördes den 31 augusti 2005, före målning av väggarna. Efter 

det att väggarna målats med två lager 160 ml/m2 ElectroShield genomfördes en 

förnyad mätning den 6 oktober 2005. Färgtjockleken 160 ml/m2 valdes då detta 

anges av DAW som minsta rekommenderade färgåtgång. Mätningarna utfördes av 

Yngve Hamnerius. 

 Jag ger först en bakgrund som förklarar vad som elektriska och magnetiska fält är 

och redovisar sedan mätningarna och avslutar med en diskussion av mätvärdena. 

 

2 Vad är elektriska och magnetiska fält? 

Elektriska och magnetiska fält kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens. Fre-

kvensen anges i hertz (Hz), som anger hur många fältstyrkemaxima fältet har per 

sekund i en punkt. I figur 2.1 visas det elektromagnetiska spektrumet som sträcker 

sig från låga frekvenser, som nätfrekvensen 50 Hz via radiofrekvens och mikro-

vågsfrekvens, infrarött, synligt och ultraviolett ljus upptill röntgen och gammastrål-

ning. Synligt ljus intar en särställning då vi kan se elektromagnetiska fält av dessa 

frekvenser, övriga delar av spektrumet är osynligt. Det finns dock mätinstrument 

för samtliga delar av spektret.  
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Man definierar fältets våglängd som avståndet, i meter, mellan två vågtoppar. Mel-

lan frekvens och våglängd råder ett bestämt förhållande, nämligen att produkten av 

dessa, våglängden x frekvensen, är lika med vågen utbredningshastighet. Denna 

hastighet är lika ljusets hastighet (300 000 km/s) för alla typer av elektromagnetiska 

vågor. Låg frekvens svarar mot lång våglängd och hög frekvens mot kort. Vid 50 

Hz är våglängden 6000 km, i radiofrekvens området några meter, i mikrovågsom-

rådet några centimeter och i ljusområdet mikrometer.  

 

Figur 2.1 Det elektromagnetiska spektrumet (källa Svenska Elverksföreningen). 
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2.1 Elektriska fält 

Elektriska fält beror på spänningar; fältet går från en spänning till en annan. Styr-

kan på det elektriska fältet anges i volt/meter (V/m). Om man har två plåtar som i 

figur 2.2 och den ena har spänningen 0 V och den andra 1 kV (kilovolt = 1000 V) 

så blir den elektriska fältstyrkan, E lika med spänningsskillnaden, U (= 1 kV) divi-

derat med avståndet, d (= 1 m), dvs. 1 kV/m. Detta innebär att alla spänningssatta 

föremål alstrar elektriska fält. 

 

Figur 2.2 Ett elektriskt fält uppstår mellan föremål som har olika spänning. Den 

elektriska fältstyrkan (E) är lika med spänningsskillnaden delat med avståndet mel-

lan föremålen.  

 2.2 Magnetiska fält 

Elektriska fält alstras av spänningar, de magnetiska fälten alstras däremot av ström-

mar. Vi tar ett enkelt exempel, en rak ledning som det går en ström i, se figur 2.3. 

Runt ledningen skapas ett magnetiskt fält. De elektriska fältlinjerna går från en 

spänning till en annan, de magnetiska fältlinjerna bildar däremot alltid slutna banor 

runt om de strömmar som alstrar dem. Styrkan på de magnetiska fälten, den magne-

tiska flödestätheten, mäts i tesla (T). 1 tesla är en mycket stor enhet. När det gäller 

normal miljö får vi ta till mikrotesla (µT), milliondels tesla och nanotesla (nT), mil-

liarddels tesla.  
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Figur 2.3 Magnetiska fält bildar slutna fältlinjer kring strömförande ledare. Den 

magnetiska flödestätheten (B) uppgår till 0,2 µT en meter från en ledare som för 

strömmen (I) 1 A. 

Om vi låter en ström, I, gå genom ledaren i figur 2.3, får vi en magnetisk fältstyrka, 

H, på avståndet, r. 

 
H =

I
2π ⋅ r  (A/m)     

Den magnetiska flödestätheten B är, 

 B = µ ⋅H (T)     

där µ är en materialkonstant, permeabiliteten (Vs/Am). Permeabiliteten för vakuum 

brukar betecknas µ0, den har värdet 4π 10-7 Vs/Am. Nästan alla material har en 

permeabilitet med värde mycket nära µ0. Detta gäller för normala byggnadsmateri-

al, biologisk vävnad och de flesta metaller. Endast magnetiska material som järn 

har en permeabilitet som avviker kraftigt från µ0. För material med permeabilitet µ0 

blir flödestätheten från ledaren i figur 2.3: 

 
B = µ0 ⋅H =

2 ⋅10−7 I
r  (T)    

Om det går en ström på 1 A i figurens ledare får vi en magnetisk flödestäthet på 0,2 

µT en meter ut från ledaren. Vi ser att för normala strömstyrkor blir flödestätheten 

mycket mindre än 1 T. Är strömmen en likström bildas ett statiskt fält, är det en 

växelström bildas ett magnetiskt växelfält. 

2.3 Elektromagnetiska fält 

När vi kommer cirka en våglängd eller mer från källan till fälten talar vi om fjärr-

fält. I fjärrfälten får vi en plan utbredande elektromagnetisk våg i vilken de elekt-
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riska och magnetiska fälten är vinkelräta och kopplade till varandra. Det är först 

vid de korta våglängder som förekommer i radiofrekvensområdet som vi kommer 

in i fjärrfältsområdet och det är relevant att tala om elektromagnetiska fält. 

Då de elektriska och magnetiska fälten är kopplade till varandra i fjärrfältet räcker 

det att mäta en av fältkomponenterna för att bestämma fälten.  

 

3 Uppmätning av fälten 

Mätningar har genomförts i två frekvensområden: 
• Nätfrekvens, 50 Hz, här har dämpningen av elektriska fält uppmätts. De 

magnetiska fälten har ej uppmätts då det inte är möjligt att dämpa lågfre-
kventa magnetfält med ledande färg. 

• Radiofrekvens här har dämpningen av elektromagnetiska fält bestämts ge-
nom att de elektriska fälten uppmätts. Då de elektriska och magnetiska fäl-
ten är kopplade enligt avsnitt 2.3 behöver endast den ena fältkomponenten 
mätas. 

 
3.1 Uppmätning av nätfrekventa elektriska fält 

Elinstallationer förläggs normalt i kablar som ligger fritt eller förlagda i plaströr i 

väggar eller i kabelkanaler. Dessa kablar är normalt oskärmade. De ledare som är 

anslutna till elsystemets faser har en spänning på 230 V relativt jord. Denna spän-

ningssättning innebär att kablarna avger elektriska fält. Ligger kablarna inne i en 

gipsskivevägg blir även gipsskivorna kapacitivt spänningssatta. Syftet med denna 

mätning var att mäta den skärmande verkan av ElectroShield-bemålning på en 

gipsskivevägg med standard elledningar. 

En provvägg 2,4 x 2,4 m byggdes upp med Gyproc Normal GN13 gipskivor. I 

väggen förlades oskärmade kablar och några standard elapparater i oskärmade 

dosor, se figur 3.1 som visar väggens elinstallationer före de främre gipsskivorna 

satts på. Figur 3.2 visar den färdiga målade väggen. Elkabeln i väggen anslöts 

med en fas och nolla samt skyddsjord till elnätet via en skarvsladd. 

De elektriska växelfälten uppmättes i frekvensområdet: 5 - 2000 Hz. De elektriska 

växelfälten uppmättes med ett instrument av fabrikat Enviromentor EMM-4. In-
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strumentet visar ett momentant RMS-värde av den fältstyrka som faller in mot 

dess sensorskiva. Instrumentets referens anslöts till elsystemets skyddsjord. 

Uppmätningen av elektriska fält utfördes i ett rum med låga bakgrundsfält. Bak-

grundsfältet i mätpunkterna låg under 0,3 V/m. Samtliga mätpositioner var 0,3 m 

ut från väggen. Nio mätpunkter valdes ut, 3 på vardera höjden 75, 125 och 204 

cm över golv. Mätpositionernas numrering och placering relativt väggen framgår 

av figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1 Provvägg med främre gipsskivor borttagna. Mätpunkterna har marke-

rats 1 – 9. 

Med hjälp av en Fluke ohmmeter uppmättes DC-resistansen på en provyta som 

målats med ElectroShield, med bredden 217 mm och längd mellan två koppar-

tejpband på 355 mm.  
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Figur 3.2 Den målade provväggen. En kopparstrip ansluter färgskiktet till 
skyddsjord. 

3.2 Uppmätning av radiofrekventa fält 

I denna mätning ville vi undersöka om en målning med ElectroShield hade någon 

reducerande verkan om den bara målades på väggarna i ett normalt kontorsrum. 

De fyra väggarna i Lars Carlssons kontorsrum på Caparol Sweden AB’s kontor i 

Göteborg målades med två lager ElectroShield, varje vägg anslöts till skyddsjord i 

en punkt per vägg, med en strip kopparfolie enligt bruksanvisningen. Över den 

svarta ElectroShieldfärgen målades sedan konventionell ljus icke-skärmande färg. 

Detta rum har ytterfönster samt även fönster och dörr på motsatt vägg mot ett 

kontorslandskap, se figur 3.3. Med så stora öppningar kan man inte förvänta sig 

någon större reduktion av de radiofrekventa fälten.   
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Figur 3.3 Lars Carlssons kontorsrum med fönster och dörr mot kontorslandskap. 

Lars pekar på var denna väggs jordning har utförts.  

Som nämnts hade vi inga förväntningar om någon påtaglig fältreduktion av de 

radiofrekventa fälten i kontorsrummet. Därför genomfördes också en målning av 

golv och väggar upp till undertaket i ett vilrum i samma hus. Detta rum har inga 

fönster, dock finns en konventionell innerdörr som ej behandlades med färg. I det-

ta rum är därför dörren och taket oskärmat medan golvet och väggarna är skärma-

de. 

Vid mätningen användes en spektrumanalysator E7402B av fabrikat Hewelett-
Packard med serienummer US39150119. Den antenn som användes var en 
ARAP01 av fabrikat York EMC med serienummer 51. Antennen placerades mitt i 
rummet på ett icke-metalliskt stativ 1.5 m upp från marken, se figur 3.4. För varje 
mätning har tre polarisationer uppmätts. En mätning i olika frekvensområden mel-
lan 10 MHz – 1000 MHz genomfördes i denna position samt i en position när an-
tennen flyttades 0,3 m i sidled. Flyttningen i sidled genomfördes för att få ökad 
statistik då mätvärdet i en punkt, vid en frekvens, kan vara otypisk på grund av 
positiv eller negativ interferens mellan vågor som gått olika vägar till mätanten-
nen. 
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Figur 3.4 Uppmätning av radiofrekventa fält i vilrum. 

 

De uppmätta spektrerna sparades på diskett så att mätningarna före och efter mål-
ning kunde jämföras. Som källor användes de befintliga radio, teve och mobiltele-
fonsändare som fanns. För att bedöma den eventuella fältreduktionen jämfördes 
ett större antal upptagna spektra semikvantitativt vid de två mättillfällena.  Varje 
enskild källa kan variera i styrka från ett ögonblick till ett annat. Det är därför inte 
meningsfullt att numeriskt jämföra en enskild källa före och efter målning.    

 

5 Mätresultat 

5.1 Nätfrekventa elektriska fält 

Den uppmätta elektriska fältstyrkan i de nio mätpunkterna, före och efter målning 

med ElectroShield, redovisas i tabell 5.1. 
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Tabell 5.1 Uppmätning av nätfrekventa elektriska fält från provvägg. 

 Elektrisk fältstyrka 5-2000 Hz [V/m]  
Mätpunkt Före målning Efter målning 

1 79,7 1,7 
2 109,8 0,3 
3 92,5 0,3 
4 118,7 0,4 
5 135,0 0,3 
6 113,8 0,4 
7 121,7 0,4 
8 128,3 0,4 
9 107,4 0,4 

 

Mätningen av DC-resistansen på den målade provytan gav mätvärdet 7,1 ohm 

mellan de två koppartejpbanden, vilket motsvarar en ytresistivitet på 4,3 

ohm/ruta. 

 

5.1 Radiofrekventa fält 

De uppmätta radiofrekventa fälten registrerades som spektra, i figurerna 5.1 – 5.3 

visas exempel på spektra från mätningarna i vilrummet. 

 

 
Figur 5.1 Uppmätning av radiofrekventa fält 10 MHz – 150 MHz, horisontal po-
larisation, i vilrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
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Figur 5.2 Uppmätning av radiofrekventa fält 10 MHz – 150 MHz, vertikal polari-
sation, i vilrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
 
I figurerna 5.4 – 5.8 visas exempel på spektra från mätningarna i Lars Carlssons 
kontorsrum. 
 

 

Figur 5.3 Uppmätning av radiofrekventa fält, vertikal polarisation, i vilrum, bild 
till höger före målning 105 MHz – 1 GHz, till vänster efter målning 150 MHz – 1 
GHz. OBS olika startpunkt i frekvenssvepet för de två bilderna. 
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Figur 5.4 Uppmätning av radiofrekventa fält 10 MHz – 150 MHz, horisontal po-
larisation, i kontorsrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
 
 

 
Figur 5.5 Uppmätning av radiofrekventa fält 10 MHz – 150 MHz, vertikal polari-
sation, i kontorsrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
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Figur 5.6 Uppmätning av radiofrekventa fält 150 MHz – 1 GHz, horisontal pola-
risation, i kontorsrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
 
 

 
Figur 5.7 Uppmätning av radiofrekventa fält 150 MHz – 1 GHz, vertikal polarisa-
tion, i kontorsrum, bild till höger före målning, till vänster efter målning. 
 

6 Diskussion av mätresultaten 

Mätningarna av dämpning av nätfrekventa elektriska fält från provväggen visar 

att färgen har en mycket god fältdämpande förmåga i denna tillämpning. Före 

väggen målades uppmättes upp till 135 V/m på avståndet 0,3 m från väggen. In-

tressant att notera att det högsta mätvärdet uppmättes i punkt 5 som ligger mitt i 

väggen. Det finns ingen elkabel i närheten av punkt 5, men på grund av att gips-

skivorna blir kapacitivt spänningssatta har vi höga elektriska fält i samtliga mät-

punkter. 
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Vid mätningen efter målningen av väggen uppmäts 0,3 – 0,4 V/m i alla mätpunk-

ter utom punkt 1, detta motsvarar en dämpning på 99,7 %. Värdet 0,3 – 0,4 V/m 

motsvarar bakgrundsvärdet i rummet, dvs färgen har i princip totalt eliminerat det 

elektriska fältet från gipsskiveväggen. Den enda mätpunkten där ett något högre 

mätvärde, 1,7 V/m, uppmättes är när mätproben placerades rakt framför ett elut-

tag. Eluttaget är i standardutförande utan någon skärmverkan, varför sonden ”ser” 

fält direkt in i uttaget. Tack vare färgen på väggen omkring uttaget har vi även i 

denna punkt en mycket god fältreduktion från 79,9 V/m till 1,7 V/m, dvs 98 %. 

Detta innebär att färgen är mycket lämplig för att reducera nätfrekventa elektriska 

fält. Byggnadsstyrelsens krav på att det elektriska fältet av husets installationer 

skall vara under 10 V/m kan uppfyllas med marginal. Det finns flera sätt att redu-

cera nätfrekventa elektriska fält från elinstallationer, användning av skärmad ka-

bel eller skärmande elrör används. En fördel med ElectroShieldfärgen är att denna 

lösning fungerar lika bra i befintliga byggnader som vid nybyggnation. 

Bakgrunden till att Byggnadsstyrelsen införde ett krav på de elektriska fälten var 

bl.a. en studie som utfördes av Sandström (1991)1 m.fl. i Västerbotten. Det var en 

fall-kontrollstudie av hudproblem och fysikaliska arbetsmiljöfaktorer vid kontors-

arbete. Resultatet av studien tydde på att den relativa risken för hudproblem var 

tre gånger så hög för dem som sitter i en elektrisk fältstyrka över 30 V/m, jämfört 

med dem som har under 10 V/m. 

De elektriska fälten i de mätta kontorsrummen i Västerbottenstudien hade ett me-

delvärde på 20 V/m. I Västerbottenstudien fick man en korrelation mellan hud-

besvär och elektriska fält. Det kan därför vara av intresse att reducera de elektris-

ka fälten. Tyvärr har ingen annan forskargrupp upprepat denna studie varför re-

sultatet mer får betraktas som en hypotes än som ett fastlagt samband. 

Mätningarna av radiofrekventa fält i kontors- och vilrummet tyder inte på att fält-

nivåerna har påverkats i någon nämnvärd grad. Man skulle förhastat kunna dra 

slutsatsen att färgen inte dämpar radiofrekventa fält. Detta är ingen riktig slutsats, 

                                                 
1 Sandström, M., Hansson Mild, K., Lönnberg, G., Stenberg, B. & Wall, S. (1991) "Inomhusmiljö 
och hälsa bland kontorsarbetare i Västerbotten. Elektriska och magnetiska fält: en fall - referent-
studie bland bildskärmsarbetare" Arbetsmiljöinstitutets undersökningsrapporter 12, 1991. 
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vilket framgår av de i inledningen nämnda mätningarna vid Universitetet i Mün-

chen. Problemet är istället att för att erhålla en kraftfull dämpning får det inte fin-

nas minsta oskärmade springa.  

Man kan göra en bildlig jämförelse med en båt vars bordläggning byggs av bästa 

material som ej släpper in vatten, men att man här och där har stora hål i skrovet. 

Då kvittar det hur bra egenskaper materialet har, båten kommer att ta in vatten 

ända tills samtliga hål har tätats. 

För att skärma radiofrekventa fält i ett rum måste, tak, väggar och golv vara skär-

made. Dörrar måste också vara skärmade med tättslutande kontaktfingrar mot 

karmen. Inga fönster bör förekomma om inte dessa är täckta med heltäckande me-

tallnät. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ElectroShield fungerar utmärkt för att 

skärma nätfrekventa elektriska fält i byggnader. Färgen dämpar även radiofre-

kventa fält, men skärmning av radiofrekventa fält kräver total skärmning vilket 

vanligen är ogörligt i normala byggnadsmiljöer.   

Göteborg 051106 
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