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I Green Cargos nya moderna kon-

torslandskap i Solna, har man nu

mätt de magnetiska fälten och

fått överraskande positivt låga

värden.

75 procent lägre än de värden

som rekommenderas!

Lösningen är ett unikt ”sladd-

löst” bord i kombination med

tateFlex® unika S-märkta el- och

datafördelningssystem speciellt

framtaget för upphöjda golv.

Våra arbetsplatser får allt mer elektro-

nisk utrustning. Det ger ökad effektivi-

tet, men kan också ge problem med

emission av elektriska- och/eller mag-

netiska växelfält.

När Green Cargo i flyttade 240 ar-

betsplatser från Klarabergsviadukten

till Solna ville man inte se en kabel i det

nya kontorslandskapet. Lösningen blev

Tretums nätverksgolv, TateFlex® S-

märkta el- och datafördelningssystem

och det ”sladdlösa bordet” (se artikel

här intill).

Den kompletta lösningen gör att mag-

netfältet som uppstår runt elkablar iso-

leras.

Inga löst hängande sladdar. Inga kon-

takter i väggar och tak.

TCO Development, som är ett fristående

bolag inom TCO, arbetar för att skapa

bra arbetsmiljöer för människor på kon-

tor, och har tagit fram krav vad gäller

elektriska- och magnetiska fält från

bildskärmar. Det är också önskvärt att

installationer och andra apparater inte

heller avger elektriska- och/eller mag-

netiska växelfält.

I sin strävan att nå det målet, och med

en erfarenhet byggd på mängder av

mätningar, har man satt ett riktvärde för

magnetiska växelfält på 0,2 µT (mikroT-

tessla) vid normal nätfrekvens.

Det ska jämföras med den gräns som

rekommenderas inom EG på 100 µT vid

normal nätfrekvens.

På Green Cargo fick Semko uppdraget

att mäta de magnetiska fälten på den

nya arbetsplatsen med de förutsättning-

ar som en fullt använd arbetsplats har.

Semko är naturligtvis mest känt för S-

märkningen på våra olika elartiklar,

men är i dag ett högspecialiserat prov-

nings- och certifieringsinstitut, och till-

hör Intertek Testing Services, ett av värl-

dens största provnings- och certifier-

ingsföretag  med kontor och laboratori-

er i mer än 80 länder världen över.

Semko mätte värdena och upptäckte

att emissionen av magnetiska växelfält

låg 75 procent lägre än de värden som

TCO rekommenderar. 0,05 µT mot re-

kommenderade 0,2 µT!

I rapporten skriver Semko att de upp-

mätta fälten från installationen ”ligger

med god marginal under riktvärdena”.

– Det är ett mycket bra värde, säger

Mats Cederberg, certifierings- och

marknadskontrollansvarig inom TCO

Development, och Bo Berglöf på Semko

håller med:

– Det går att begränsa emissionen av

magnetiska växelfält i en sådan här mil-

jö, men knappast att skärma av fullstän-

digt, så 0,05 µT är väldigt lågt, säger han.

Först gjordes ett antal översiktiga mät-

ningar runt om i lokalerna för att even-

tuellt hitta störningar och höga fält.

Semko gjorde dessutom mätningar i en

kraftcentral och vid en TateFlex® enhet

under golvet (med en golvplatta bortta-

gen).

Därefter koncentrerades mätningarna

till platser där människor arbetar eller

ofta kan tänkas passera - runt en ar-

betsplats och skrivbord och mätningar

utanför kraftcentralen.

Den kompletta lösningen med Tretums nätverksgolv, TateFlex® och det ”sladdlösa” bordet, gör att magnetfältet som uppstår runt elkablar isoleras.

Strålande bra värden 
för magnetiska fält
75 procent lägre emission än de värden som rekommenderas av TCO


