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Förord
Projektet har genomförts av VTI på uppdrag av Luftfartsverket, Helena Wolgé,
Fortifikationsverket, Hans-Erik Fredbäck och Fundia, Tore Bexér. Göran Eriksson 
och Leif Andersson på AerotechTelub har bidragit med värdefull information
samt simuleringsberäkningar och även Göran Hansson, prefekt för Institutionen 
för fysik och mätteknik vid Linköpings universitet, har i väsentlig del hjälpt till att 
belysa problemet. Ingemar Österlind och Björn Isaksson, Luftfartsverket, har 
lämnat information som varit av stor betydelse när vi försökt hitta förklaring till 
de mätresultat från Arlanda som redovisats av SGU. Håkan Carlsson, VTI, har 
bidragit med värdefulla synpunkter. VTI:s arbete inklusive egna mätningar har 
utförts av Åke Hermansson och Leif Viman.

Linköping april 2004 

Leif Viman 
projektledare
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Sammanfattning
Den här studien har haft tre syften, dels att förklara de störningar i jordens 
magnetfält som uppmätts av Sveriges geologiska undersökning (SGU), på norra 
delen av taxibana till startbana 01/19 Arlanda, dels att allmänt utreda hur 
stålnätsarmering stör jordens magnetfält och dels belysa hur dagens och 
kommande flygplans instrument påverkas av sådana störningar. 

Vad gäller SGU:s mätningar på Arlanda har vi, efter utredningar som gjorts 
tidigare tillsammans med det arbete som utförts inom projektet, kommit till 
slutsatsen att de störningar i jordens magnetfält som uppmätts på taxibana till 
startbana 01/19 Arlanda har sin mest troliga förklaring i att armeringsnät
magnetiserats permanent av den magnetvagn som använts för att städa banan. 
Armeringsnätet i den aktuella banan var av annan sort än vad som normalt
används, med en högre benägenhet för permanent magnetisering, medan stål som
normalt används i armeringsnät är i princip omöjligt att magnetisera permanent.
Beräkningar utförda av AerotechTelub bekräftar att permanent magnetism skulle 
kunna ge det mönster som SGU redovisar. Beräkningar har gjorts för en stor 
mängd olika fall – nät med och utan permanent magnetism, nät med olika riktning 
i förhållande till jordens magnetfält, för punkter i närheten av ett näts kant, i 
närheten av ett gap mellan två nät och för punkter över ett nät långt ifrån kant och 
gap.

I det andra syftet att utreda hur stålnätsarmering allmänt stör instrument, och 
då speciellt en kompass, kan beräkningarna för fallet utan permanent magnetism
sammanfattas som att det är endast på mycket låga höjder, upp till ett par dm över 
nätet, som mätbara störningar kan förekomma. Om en armeringsmatta inte är 
permanent magnetiserad kan den alltså inte skapa problem för ett flygplans 
navigationssystem. Våra egna mätningar utförda med ett precisionsinstrument
över ett armeringsnät styrker detta, bilaga 3. Kommer man att utsätta en bana för 
mycket starka magnetfält, till exempel från en magnetvagn, är det alltså väsentligt 
att man väljer en typ av stålnätsarmering som inte kan magnetiseras permanent.

I den tredje frågan – hur känsliga är dagens och kommande flygplan för 
störningar i jordens magnetfält – har vi kontaktat AerotechTelub som utvecklar 
instrument till såväl civila som militära flygplan. De menar att problemet med
störningar i magnetfältet får allt mindre betydelse eftersom utvecklingen går från
traditionella kompasser och mot system som inte är beroende av magnetfält.

Vi har alltså funnit det sannolikt att de störningar som SGU redovisar har sin 
förklaring i permanent magnetisering som framkallats av magnetvagnen i 
armeringsnät som är av annan sort än vad som normalt används. Vi har därför 
också valt att kommentera och förklara tillgängliga utredningar och inlägg utifrån
den övertygelsen att problem inte uppstår om man använder normalt
armeringsstål.
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1 Bakgrund 
Kraven på de hårdgjorda ytorna på dagens flygfält (uppställningsplatser, taxibanor 
och rullbanor) ökar kontinuerligt. Större och tyngre flygplan samt högre 
säkerhetskrav och krympande ekonomiska förutsättningar gör att optimala
lösningar, både vad gäller teknik och ekonomi, måste tas fram vid byggandet av 
dessa ytor. Flygfältsbanorna i Sverige har vanligtvis en överbyggnad bestående av 
asfaltkonstruktion, men det förekommer också avsnitt med betongkonstruktion 
och då företrädelsevis på uppställningsplatserna. I båda konstruktionstyperna 
används i många fall armering av stål men även plast förekommer som armering i 
asfaltbeläggningar. I takt med de ökade kraven på flygfältsbanorna har 
användandet av främst stålnätsarmering ökat vid både nybyggnad och förstärk-
ning av befintliga banor under de senaste åren. 

Vid val mellan plastnät och stålnät som armering har givetvis bland annat 
kostnad, styrka och långtidsegenskaper betydelse. Beträffande stålnät har 
dessutom störningar på flygplans navigeringssystem iakttagits där man har 
anledning att misstänka att dessa störningar kan ha samband med förekomst av 
stålnät som påverkar jordens magnetfält på och i närheten av banan.

Den här studien inriktar sig därför på att försöka utreda under vilka 
omständigheter sådana störningar kan inträffa. Studien berör också i vilken 
utsträckning som moderna och framtida flygplans navigeringsutrustning kan 
tänkas påverkas av störningar i jordens magnetfält.

Rapporten omfattar mätningar utförda på Arlanda, teori för magnetfält,
simuleringsberäkningar samt egna mätningar.

2 Teori
Avsnitten 3.1–3.2.3 i bilaga 4 från AerotechTelub behandlar grundläggande fakta 
för såväl radiofrekventa fält som det jordmagnetiska fältet och hur magnetiserbara
föremål påverkar (stör) det jordmagnetiska fältet.

För radiofrekventa fält, används av både kommunikationssystem och 
navigationssystem, framgår att stålnät i beläggningen har en reducerande effekt 
vad gäller risken för störning på navigationssystem. Även för möjliga störningar 
från strömförande kablar i banan medför ett stålnät en reducerad risk.

AerotechTelub redovisar också grundläggande fakta om det jordmagnetiska
fältet och hur det påverkas av magnetiserbara objekt som befinner sig i fältet. 
Objektet får då en magnetisering som inte är permanent – om objektet kunde 
avlägsnas från jordens magnetfält skulle det också förlora sin magnetism.

För att erhålla permanent magnetism – som en magnet – krävs starka 
magnetfält och dessutom att stålet har sådana egenskaper att det kan 
permanentmagnetiseras. Enligt Jan Sandberg, före detta anställd på Fundia, 
används till armeringsnät enligt nu gällande Europanorm stål med låg sträckgräns, 
runt 500 MPa. Jan säger vidare att de fjädrande egenskaperna ökar med stålets 
sträckgräns. Enligt observationer redovisade i avsnitt 4.1 nedan hade 
armeringsnätet i taxibanan till startbana 01/19 Arlanda armeringsnät med
fjädrande egenskaper. Enligt professor Göran Hansson (se avsnitt 7) följer med
den högre styvheten också en högre benägenhet att erhålla permanent magnetism.
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3 Mätningar utförda på Arlanda
3.1 Uppbyggnaden av taxibana (norra delen) till 

startbana 01/19 
Ingemar Österlind, Luftfartsverket, har lämnat detaljerad beskrivning av 
taxibanans uppbyggnad och magnetvagnens körväg. Betongplattans tjocklek var 
220 mm. De svetsade armeringsmattorna NS 60 hade ett rutnät om 150 x 150 mm
och stängernas diameter var 11 mm. Plattan var underkantsarmerad och uppdelad 
i fyra sektioner var och en 6,25 m breda, alltså sammanlagt 25 m:s bredd. Den 
6 m breda magnetvagnen kördes ett drag på ena sidan intill mittlinjen och sedan 
tillbaka på andra sidan intill mittlinjen. Det innebär att man i princip täckte de två 
innersta sektionerna av armeringsnäten. Om permanent magnetisering uppstod 
som resultat av magnetvagnen så kan man alltså förvänta sig att det 
huvudsakligen gäller de två innersta sektionerna. 

Mats Johansson och Reinhold Johansson på entreprenörfirma Oden, som bröt 
upp betongen på den aktuella banan, berättar att armeringen inte var normala
armeringsnät – de var omöjliga att bocka och gjorde att betongblocken ville fjädra 
av från flaken vid lastning. 

3.2 Försök med modifierad magnetvagn 
Bilaga 1 redovisar försök med en magnetvagn som polvänts för att minimera
risken för permanentmagnetisering. I försöket kördes vagnen över fem ytor, fyra 
med stålnätsarmering, som tidigare inte trafikerats av någon magnetvagn.
Fältstyrkan mättes före första överfarten, efter första, efter andra och efter fem
överfarter. Man konstaterar att magnetvagnen inte gav upphov till någon mätbar
effekt på magnetfältet. Man säger också att en vanlig kompass påverkades kraftigt 
av armeringen på 1 cm höjd över marken, oberoende av magnetvagnen.

Vår kommentar är att kompassens kraftiga utslag nära nätet stämmer med våra 
mätningar, bilaga 3. Beräkningarna, bilaga 4 figur 2, visar också att man får en 
kraftig störning i magnetfältet på mycket låga höjder. Att magnetvagnen inte gav 
någon påvisbar effekt kan bero på att den modifierats eller också på att 
armeringen var av sådant stål som normalt används vid armering och inte kan 
permanentmagnetiseras.

Bilaga 1 redovisar också ett test med en Saab 340 som kördes utefter taxibana 
till startbana 01/19 Arlanda. I den punkt som motsvaras av längdkoordinat 150 m
i bilaga 2 visade de två kompasserna utslag som skiljde 35 grader. Bilaga 2 pekar 
ut den punkten som en av extrempunkterna.

I bilaga 1 redovisas dessutom en undersökning där ett betongblock med yta 
1,0 x 0,5 m sågats bort från en bana. När blocket låg på plats mättes fältstyrkan 
6,9 Gauss på 1 m höjd över ytan. Fältstyrkan över det bortsågade blocket mättes
till mindre än 2,0 Gauss när blocket transporterats till ett förråd. Gropen efter 
blocket visade inga störningar i magnetfältet. Denna paradox kan antagligen ha en 
mängd olika förklaringar. Till exempel har det betydelse hur blocket är inriktat i 
förhållande till nord-sydlig riktning. Figurerna 28 och 32 i bilaga 4 är exempel på 
detta. Beräkningarna i bilaga 4 visar i alla exempel ett nät som är oändligt långt i 
en riktning. Kanske det utsågade blocket blev för litet för att ge samma effekt som
när det samverkade med övrig armering på plats i banan. Om ett stort block sågas 
ut, större än vad som kanske är praktiskt möjligt, och orienteras på samma sätt 
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som ursprungligt så ska det påverka jordens magnetfält på samma sätt även efter
att det transporterats bort från platsen. 

3.3 Mätning av elektromagnetiska fältet på taxibana 
(norra delen) till startbana 01/19 

SGU har mätt det magnetiska totalfältet över hela det aktuella banavsnittet, 
sammanlagt 600 längdmeter. Resultaten redovisas i bilaga 3a–3c i vår bilaga 2. 
Mätningen visar alltså styrkan av fältet och inte dess riktning vilket egentligen är 
det som påverkar en kompass. Men man menar att stora störningar i styrkan 
rimligen också innebär att störningar i fältets riktning är möjliga. Bilagorna 
3a–3c, i vår bilaga 2, visar själva störningen i styrkan alltså hur mycket fältets
styrka är förändrad i förhållande till den ostörda styrkan. Grönt och blått innebär 
att fältet är försvagat medan rött innebär att fältets styrka är större än normalt.
Mätningarna visar än påtaglig symmetri runt mittlinjen (y-läge 30 i figurerna) och 
en försvagning i styrka på ett avstånd från centrum som är i närheten av skarven 
mellan två sektioner av stålnät, ett avstånd som också överensstämmer med den 
bredd som magnetvagnen täckt. I bilaga 3c, i vår bilaga 2, vid längdkoordinat 
580 m ’böjer’ datat av och bryter det symmetriska mönstret. Enligt uppgift från 
Björn Isaksson och Ingemar Österlind, Luftfartsverket, stämmer denna ’böj’ 
överens med färdvägen för flygplanen och magnetvagnen, medan det är 
osannolikt att skarven mellan armeringsnäten följer detta mönster. Denna ’böj’ är 
ett starkt motiv för slutsatsen att magnetvagnen orsakat permanent magnetism
som förklarar SGU:s mätningar. Figurerna 26 och 66 i bilaga 4 visar att 
magnetfältet vid kanten på en vertikalt permanentmagnetiserad armeringsmatta är 
väldigt likt det som fås i gränsen mellan permanentmagnetiserat och icke 
permanentmagnetiserat område på en armeringsmatta. Man ska alltså förvänta sig 
att det är själva gränsen till det permanentmagnetiserade området som avgör 
bilden och inte läget av skarven mellan näten. Med andra ord, körvägen för 
magnetvagnen och inte skarvarna mellan näten avgör fältbilden. 

4 Egna mätningar
I bilaga 3 redovisas mätningar som Leif Viman och Åke Hermansson utfört på 
planen utanför VTI:s provvägshallar. Ett armeringsnät i storlek (4 x 2 m) med
rutstorlek 100 x 100 mm placerades ut på asfalten och orienterades med ena 
kanten i nord-sydlig riktning. Mätningar av magnetfältet utfördes på olika höjder 
och sidolägen. Slutsatsen av försöket är att vi inte lyckades hitta någon punkt, på 
en höjd högre än 2 dm, med mätbara störningar i jordens magnetfält. Detta styrks 
av bilaga 4 där man konstaterar att det krävs permanent magnetisering för att 
åstadkomma signifikanta störningar på de höjder som är aktuell för instrument på 
ett flygplan.

5 Simuleringsberäkningar 
I bilaga 4 redovisar AerotechTelub en mängd beräkningar för hur jordens 
magnetfält är förändrat över och vid sidan av ett stålnät. Beräkningar visas först 
för punkter över nät – dels med och utan permanent magnetism. För studie av 
kanter och gap mellan nät, approximeras av numeriska skäl näten med skivor. 
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Beräkningarna för kanter och gap har gjorts med olika inriktning av näten i 
förhållande till jordens magnetfält samt med och utan permanentmagnetism. Man 
redovisar störningar både i fältets styrka och riktning. På grund av ett förbiseende 
från AerotechTelub har jordmagnetiska fältet getts en olämplig riktning. Det 
innebär att samtliga figurer ska speglas i nätets plan. De flesta figurerna är 
symmetriska och speglingen gör ingen skillnad, men vissa figurer visar olika 
förändringar på nätets över- respektive undersida. Det är alltså det som visas på 
undersidan som egentligen gäller för översidan och som är intressant i den här 
studien.

En viktig slutsats från bilaga 4 är att utan permanentmagnetism fås ingen 
mätbar påverkan från armeringsnät på flygplans kompasser. Av detta, tillsammans
med diskussionen om olika stålsorter under avsnitt 2 ovan, följer då att normal
stålnätsarmering inte medför något problem för flygplans navigationsinstrument.

Bilaga 2, som presenterar mätningar av magnetfältets styrka över taxibanan till 
startbana 01/19 Arlanda, påvisar dock förändringar i jordens magnetfält som
rimligen kan ge signifikanta störningar. Detta vill vi förklara med att man använt 
en stålsort som inte är normal för armering och permanentmagnetiserat denna med
magnetvagnen som använts vid rensning av banan. Bilaga 1 bekräftar också, 
genom test med en SAAB 340, att det fanns åtminstone en punkt utefter banan där 
missvisningen var långt utöver larmgränsen i navigationssystemet. I bilaga 2 
motsvaras den punkten av längdkoordinat 150 m där mätningen visar på extremt
stora lokala variationer i magnetfältets styrka. 

I bilaga 4 presenteras också en tänkbar förklaring till mätresultaten i bilaga 2. 
Förklaringen bygger på att området närmast mittlinjen permanentmagnetiserats
vertikalt av magnetvagnen och att området utanför detta saknar permanent-
magnetism eller är horisontellt permanentmagnetiserat. Till exempel visar figur
52 hur magnetfältet förstärks över skarven mitt på banan om näten är vertikalt 
permanentmagnetiserade och skarven har nord-sydlig riktning ( ). Den 
aktuella banan har nästan denna inriktning. Denna förstärkning liknar det som
visas i bilaga 2. I bilaga 4 visas också att den effekt som fås i övergången mellan
ett område på ett nät som är vertikalt permanentmagnetiserat och ett intilliggande 
område som saknar permanentmagnetism är väldigt lik den som fås vid kanten av 
ett vertikalt permanentmagnetiserat nät – figurer 26 och 66. Det innebär att det är 
själva gränsen till det permanentmagnetiserade området som är väsentligt och inte 
så mycket var skarvar finns mellan näten. Figur 32 visar störningen vid kanten av 
en vertikalt permanentmagnetiserad skivad och därmed vid gränsen av ett 
vertikalt permanentmagnetiserat område. Där fås en försvagning vid slutet av det 
permanentmagnetiserade och en förstärkning utanför. Detta stämmer också med
mätningarna i bilaga 2 som visar ett band av försvagning ca 6 m från mitten och 
en förstärkning utanför detta. Förstärkningen utanför kan också förklaras med
horisontell permanentmagnetism i detta område i enlighet med figur 68 (figuren 
ska vändas för att vinkeln med jordens magnetfält ska stämma). Observera att i 
figurer 26 och 66 har den permanenta magnetiseringen motsatt riktning mot den i 
figurerna 32 och 52. Den permanenta magnetismens riktning har stor betydelse på 
störningens tecken. 

o90=j

Antagandet om vertikal permanentmagnetism i det område där magnetvagnen
använts är rimligt eftersom ett vertikalt magnetfält ger bästa lyfteffekt på det 
skräp som ska samlas in. Det är också rimligt att fältet vid sidan av vagnen då har 
en något horisontell inriktning för att magnetvagnens fältlinjer ska kunna slutas. 
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Detta skulle då tala för en något horisontell permanentmagnetisering utanför 6 m
från mittlinjen.

Just det faktum att det är gränsen till det permanentmagnetiserade området och 
inte var skarvar finns som bestämmer fältstyrkan är ett viktigt argument för att det 
är magnetvagnen som är orsaken till störningarna. Alldeles i slutet av banan, vid 
580 m, ’svänger’ nämligen mätdata av. Både Björn Isaksson och Ingemar
Österlind, Luftfartsverket, intygar att denna sväng överensstämmer med färdvägen 
för magnetvagn och flygplan. Vi har dock inte funnit någon anledning till att 
armeringsnäten skulle vara placerade enligt detta mönster.

6 Utlåtande av professor Göran Hansson 
Professor Göran Hansson prefekt för Institutionen för Fysik och Mätteknik, 
Linköpings universitet har studerat vår rapport samt dess bilagor och stödjer våra 
viktigaste slutsatser: 

- Mätresultaten i bilaga 2 har en rimlig förklaring i permanent magnetisering.
- Styvare stål har större benägenhet att erhålla permanent magnetism.
- Ett stålnät utan permanent magnetism ger ingen mätbar störning på 1 m

höjd.

7 Slutsatser
Normal stålnätsarmering kan inte medföra något problem för flygplans 
navigationssystem. Används stålnätsarmering som är benägen till permanent-
magnetisering kan problem uppstå, till exempel i kombination med magnetvagn.
Detta bekräftas av både mätningar och beräkningar. Idag används dock 
magnetvagn endast i mindre omfattning.

Problemet med störningar på flygplans navigationsinstrument är avtagande 
eftersom utvecklingen går mot system som är oberoende av magnetfält.
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Bilaga 1

Rapport modifierad magnetvagn. Provning på Arlanda.
Björn Isaksson, LFV
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1 PROVNING AV MAGNETVAGN PÅ TESTYTA 

Närvarande: Knut Olsson   Side System AB 
Bertil Ekhaga  LFV Teknik Tu 
Björn Isaksson LFV Teknik Te 
Karl-Erik Andersson SATF 

Provplats: Arlanda flygplats transportväg vid ramp Rudolf 

Tid:  1999-06-08--09

1.1 Bakgrund

Sedan början på 1990-talet har ett antal störningar på flygplans kursgyro 
förekommit på Arlanda flygplats. En hypotes har varit att magnetvagnen som
användes på banorna kan vara orsak till magnetisering av armeringen i banorna. 
Mot den bakgrunden har en provyta färdigställts på transportvägen vid ramp
Rudolf, på Arlanda flygplats. På provytan skall magnetvagnens påverkan på olika 
armeringsuppbyggnad mätas.

1.2 Provytan

I den asfalterade vägen har armeringar av olika uppbyggnad och på olika djup 
gjorts. Armeringen är placerad på höger vägbana räknat i en färdriktning mot
fraktområdet. Armeringen är placerad från vägmarkeringens ytterkant och 3,0 m
in mot vägens centrumlinje i sektioner på 3,0 m. Det är fyra provarmeringar på 
vardera 3,0 m med ett oarmerat område mellan på 3,0 m.

Område 1 
Armerat som en nybyggd betongplatta bestående av: 
Underkantsarmering 15-17 cm av armeringsjärn Å12 mm
Överkantsarmering 4-5 cm
Dymlingar

Område 2
Armerat som stålarmerad asfaltbeläggning bestående av: 
Nätarmering i asfalten
Nätarmering i bärlagret 12-15 cm

Område 3
Armerat identiskt med den befintliga gamla betongytor från 1958. 

c:\eget\anita vb\leif viman\bilaga 2 lfv rapport.doc



Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning Sida

LFV Teknik RAPPORT Te/BjIs 99:25 4 (8) 
Upprättad av Godkänd Datum Rev Referens

Te Björn Isaksson, 011-19 23 32 1999-06-10 01.00  754180.03 

Nätarmering i två lager på andra nivåer. Det första mitt i asfaltslagret. Det andra 
under asfalten. 

Område 4
Armeras så armeringen hamnar på ett djup som blir aktuellt, men inte 
sammanfaller med övriga områden.
Nätarmering djupt i bärlagret 15-17 cm

Skiss på provytorna. Se bilaga 1 blad 1. 

1.3 Magnetvagnen

Magnetvagnen är av fabrikat Side System typ MS 7000 och består av tre 
sektioner. Mittsektion har polvänts vid denna test, för att få minsta möjliga
påverkan av armeringen. De två yttre sektionerna var vid testtillfället ej polvända 
och användes därför inte. Magnetvagnen se bilaga 2. 

1.4 Provet

Mätinstrument som använts är en handhållen Gauss/Tesla meter av fabrikat 
F.W.BELL Typ 4048 och en vanlig orienteringskompass. Mätpunkterna finns 
redovisade på bilaga 1 blad 2. 

Det jordmagnetiska fältet på Arlanda har normalt en styrka på ca 0,5-0,7 Gauss. 

Före körning med magnetvagnen
På denna vägsträcka har inte någon magnetvagn använts tidigare. En uppmätning
av de olika provytorna gjordes före körningen av magnetvagnen.
Kontroll med kompass gjordes också på ett antal punkter. 

Första magnetsvepet
Magnetvagnen kördes över provytorna i 20 km/tim en gång. Riktningen på 
körningen var i nummerordning på provytorna (1,2,3 och 4). Magnetvagnens höjd 
över mark var 70mm.

Andra magnetsvepet
Magnetvagnen sänktes och mittsektionen kördes över provytan i 20 km/tim en 
gång. Körriktningen var samma som tidigare. Magnetvagnens höjd över mark var 
30 mm.

Fem svep med magnetvagnen fram och åter
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Magnetvagnen kördes därefter fram och åter fem gånger över provytan i 20 
km/tim. Magnetvagnens höjd var 30 mm. Därefter gjordes ett svep med
magnetvagnens sidovagn, som ej var polvänd. 

1.5 Mätresultat på provytorna 

Sammanställning över mätvärdena i Gauss 

Provyta 1 Provyta  2 Provyta  3 Provyta  4 Oarmerat
område

Före svepning 0,4-0,6 0,5-0,6 0,4-0,8 0,4-0,7 0,6-0,7

Efter första svepet 0,3-1,2 0,6-0,8 0,1-1,3 0,3-1,0 0,7-1,0

Efter andra svepet 0,1-1,5 0,0-1,4 0,4-1,0 0,6-1,0 0,8-1,0

Efter fem svep 0,0-0,6 0,1-1,0 0,7-0,8 0,5-0,8 0,2*

* Mäthöjd 1,5 m

Före magnetsvepning
De mätningar som gjordes före första magnetsvepningen på det armerade området
jämfört med det oarmerade området, visar ingen skillnad. Mätvärdet ligger inom
området för vad det jordmagnetiska fältet ger. När kompassen hålles på samma
höjd som mäthöjden för Gaussmetern gör kompassen inget utslag. Vid kontrollen 
med kompass på 1 cm över mark gjorde kompassen ett kraftigt utslag, vid det 
armerade området. Däremot gjordes inget utslag på oarmerad yta på 1 cm över 
mark. Mätprotokoll se bilaga 3. Kontroll med kompass finns också redovisat på 
bilaga 3.

Efter första magnetsvepet
Mätresultatet efter första magnetsvepet visar på en mindre förändring inom de 
olika provytorna. På det oarmerade området varierade mätvärdet från 0,7-1,0 
Gauss från tidigare 0,7 Gauss. Mätprotokoll se bilaga 4. 

Efter andra magnetsvepet

c:\eget\anita vb\leif viman\bilaga 2 lfv rapport.doc



Luftfartsverket Dokument Dokumentbeteckning Sida

LFV Teknik RAPPORT Te/BjIs 99:25 6 (8) 
Upprättad av Godkänd Datum Rev Referens

Te Björn Isaksson, 011-19 23 32 1999-06-10 01.00  754180.03 

Mätresultatet efter andra magnetsvepet visar på samma differens som för första 
svepet. Mätprotokoll se bilaga 5. 

Fem svep med magnetvagnen fram och åter
Mätresultatet efter 5 svep fram och åter visar ingen större skillnad mot de tidigare 
magnetsvepen. Mätprotokoll se bilaga 5.
Mätresultatet efter ett svep med magnetvagnens sidovagn, som ej var polvänd 
redovisas mätpunkter i bilaga 5. 

2 MÄTNINGAR PÅ HÖGFREKVENT STÖRNINGSOMRÅDE

Efter mätningarna av provytan vid ramp Rudolf så fortsatte vi mätningarna på 
TWY Y. Det har visat sig att de flesta störningarna (80%) på kursgyrot i flygplan 
sker i området på TWY Y mellan Y8 upp till Y9 och uppfart på RWY 19. De 
övriga störningarna sker i områdena TWY X2 (15%) vid uppfarten på RWY 08 
och TWY Y1 (5%) med uppfart på RWY 01. 

Mätresultat
Mätningarna gjordes med en handhållen Gauss/Tesla meter av fabrikat 
F.W.BELL Typ 4048 och en vanlig orienteringskompass. Mäthöjden var 1,0 m
över mark.

Vi började mätningarna vid stopbaren ut mot RWY 19 och gick TWY Y9 och Y 
ned mot TWY Y8. Vi gick härs och tvärs följde centrumlinjen och där 
reparationer har gjorts. Vi mätte även mellan brunnar och armaturer där kablar 
går. Max värdet på hela detta område var 0,5 Gauss. 

Vi fann ett mindre område där instrumentet gjorde ett större utslag på upp till 6,9 
Gauss. Det var beläget vid en betonglagning som gick över hela TWY Y vid 
kurvan upp mot TWY Y8 när vi kom från Y9. Områdets yta var c:a 1,0 x 0,5m
beläget 3,0 m från taxibanans centrumlinje ifrån rullbanan räknat. 

2.1 Mätning av upptaget betongblock från TWY Y 

Under banarbetena juli 1999 sågades det uppmärkta betongdelen av TWY Y ut. 
Mätningar gjordes innan utsågningen av betongen genomfördes och de visade 
samma höga värden som tidigare. Mätning gjordes också när betongstycket var 
borttaget och innan hålet fylts igen. Det uppmätta värdet var då ej högre än det 
jordmagnetiska fältet (0,7 Gauss). Betongblocket transporterades in till 
fältförrådet. Betongblocket mättes upp och värdet låg mellan 0,7 - 2,0 Gauss. Det 
tidigare värde som var 6,9 Gauss hade sjunkit! Mätning har också gjorts på det 
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lagade området som tidigare visade ett förhöjt mätvärde, vilket nu inte visade 
någon förhöjning över det jordmagnetiska fältet. 

2.2 Cement och Betong Institutets rapport 

Vid möte med Lennart Törnblom på Cement och Betong Institutet den 18 augusti 
om armeringen i betongbanorna och dess påverkan av jordmagnetiska fält, kunde 
han inte ge någon förklaring. Lennart gjorde en uppmätning av det ursågade 
betongblocket och kunde konstatera att det var en normal lagning av taxivbanan 
som sågats ut. Se rapport av den 19-augusti 1999 bilaga 6. 

3 TAXNING MED SAAB 340 FRÅN SKYWAYS 

Då Skyways rapporterat om problem med divergerande kompasser på bolagets 
Saab 340 gjordes en markkörning med ett av bolagets flygplan kvällen den 99-11-
15 klockan 21.00. Befälhavare ombord var Skyways chefspilot på Saab 340, K G 
Lundin. Flygplanet taxades från sin uppställningsplats vid terminal 3 via TWY J 
ut på TWY Y i nordlig riktning. Taxning skedde i relativt låg hastighet för att om
möjligt kunna få fram det av Skyways beskrivna problemet. Denna strategi 
lyckades också över all förväntan. Ca 150 meter norr om TWY Y8 fick vi 
”flaggvarning” på flygplanets navigationssystem vilket i innebär att differensen 
mellan höger och vänster sidas kursgyro är för stor. Flygplanet stannades då vid 
denna punkt på taxibanan varefter skillnaden mellan respektive instrument
successivt ökade till ca 35º där värdet sedan stabiliserades. Vi kan också 
konstatera att denna situation även kan uppstå under normal flygverksamhet då 
köbildning ibland förekommer på taxibanan Y när bana 19 är i användning. En 
mätning med Gaussmeter gjordes också på platsen efter provets avslutande, utan 
att något speciellt kunde iakttagas. 

4 SLUTSATS AV PROVET MED MODIFIERAD MAGNETVAGN 

Som framgår av ovanstående mätningar kan ingen, med säkerhet påvisbar 
höjning, av magnetismen konstateras efter svepning med den modifierade
magnetvagnen. Dock kan konstateras att användningen av armering tycks 
förorsaka störningar i det jordmagnetiska fältet som klart går att påvisa med hjälp 
av en vanlig orienteringskompass. Varför och hur dessa störningar uppkommer
har tyvärr denna projektgrupp ej kompetensen att förklara. Därför har en utökad 
mätning beställts av SGU vilken kommer att utföras i slutet av mars. Tillsvidare 
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kan projektgruppen inte se något skäl varför magnetvagnen ej skall kunna 
användas.



Bilaga 2 

Mätning av magnetiskt fält på taxibana till startbana 
01/19, Arlanda. SGU 
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Magnetisk mätning
Arlanda flygplats – taxibana (norra delen) till startbana 01/19

Sammanfattning

På beställning av Luftfartsverket – LFV Teknik har Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) utfört magnetiska mätningar på ytan av den norra delen
av taxibanan till startbanan 01/19. Målet har varit att identifiera magnetise-
rade zoner på taxibanan som har en större inverkan på den normala magne-
tiska missvisningen. För att få en kvalitativ översyn över magnetfältet på
enkelt och snabbt sätt har mätningar utförts med en cesiummagnetometer och
med tätt punktavstånd. Taxibanan är magnetiskt förorenad. Troligen är det
ojämnt fördelat armeringsjärn i betongplattan som ger stora magnetiska gradi-
enter såväl horisontellt som vertikalt. Speciellt de horisontella gradienter som
är relaterade till randeffekter från det magnetiserade materialet i plattan kan
ha en större inverkan på den magnetiska missvisningen så att flygplanens
kompasser kan mäta fel.

Inledning

SGU har fått en förfrågan från Luftfartsverket – LFV Teknik om man på en
taxibana på enkelt sätt kan identifiera magnetiserade zoner som påverkar den
normala magnetiska missvisningen med flera grader. Om missvisningen vari-
erar med mer än 5 grader inom ett område som motsvarar flyplanets yta kan
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kompassystemet i flygplanet lägga av. Därför måste man identifiera sådana
störda områden. Den normala ostörda missvisningen i Arlanda-området är 3
grader mot öst och det horisontella magnetiska fältet är drygt 15400 nT.
Kompassens missvisning är därför i huvudsak beroende av storleken av den
magnetiska öst-väst-komponenten. Under normala magnetiska förhållanden i
området kan missvisningen därför påverkas med mer än 5 grader om den
magnetiska öst-väst-komponenten ändras med mer än 1350 nT.

Berggrunden i området av taxibanan visar sig inte vara särskilt magnetisk (I.
Antal, pers. medd.). Därför antas orsaken till de stora magnetiska ändringarna
finns i taxibanan själv, d.v.s. i armeringsjärn i banans betongplatta. Arme-
ringsjärn kan påverka jordens magnetiska fältet med flera tusen nanotesla.
Detta kallas då en magnetisk anomali. Speciellt om magnetiseringen eller
volymen av armeringsjärn ändras i taxibanans båda riktningar kan stora
ändringar i den magnetiska missvisningen orsakas som s.k. randeffekter. För
att kartlägga laterala begränsningar av magnetiska objekt i marken är den
magnetiska vertikala gradienten mycket lämplig. Den magnetiska metoden
har därför ansetts som lämplig för att leta efter magnetiska anomalier längs
taxibanan.

Taxibanan har mycket begränsad tillgänglighet p.g.a. flygtrafik nästan dygnet
runt. Därför har mycket tidskrävande komponentmätningar av det jordmagne-
tiska fältet uteslutits som första steg för att bestämma den magnetiska miss-
visningen direkt. I stället har magnetiska mätningar av totalfältet och dess
vertikalgradient ansetts att vara mer lämpliga för en översikt av magnetfältet.
Om komponentmätningar av det magnetiska fältet skulle visa sig vara nöd-
vändiga för information om deklinationen på taxibanan förslår vi att dessa
mätningar utförs senare som steg 2 i arbetet.

Mätningar

Två personer har mätt jordens magnetfält längs taxibanan den 28 mars och
den 5 juni 2000. Såväl det magnetiska totalfältet som dess vertikalgradient har
mätts med en avancerad cesiummagnetometer, typ Geometrics G858 (se
tabell 1). 

Mätnätet har uppförts av LFV Teknik. Nätets y-axel ligger vinkelrätt mot
taxibanan, avståndsbenämningen följer LFVs markeringar. Taxibanans mitt
ligger i koordinatsystemet  på y = 30 m (se bilaga 1). Taxibanan själv är 40 m
bred varav 24,6 m består av en betongplatta och den yttre delen är asfalterad.
Ängsmark finns på sidan av banan. Mätområdet är i mindre omfattning
synbart magnetiskt förorenat, t.ex. finns brunnar med järnlock, lampor och
kabel i betongplattan. 
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Med hänsyn till avståndet mellan markytan och de möjliga magnetiska senso-
rerna inom olika flygplan har mätningar utförts tätt på ett större område om
totalt 60 x 625 m² och på två höjder. Mätningar har utförts vinkelrätt mot
taxibanan på profiler med 5 meters mellanrum och minst 10 punkter per
löpande profilmeter. Dessutom har 5 profiler mätts parallellt med taxibanan
som kontroll för att knyta ihop de vinkelräta profilerna. För att klara mätning-
arna inom en begränsad tid har datainsamlingen utförts gående med en posi-
tionsmarkering var 30:e resp. var 25:e meter. Eftersom den mätande personen
kan gå med varierande hastighet är noggrannheten i positionen i regel inte
bättre än 1 m. Anomaliens utseende parallellt med taxibanan är inte glatt men
speglar delvis gångriktningen. Anledningen till detta är här inte helt klar.
Totalt har mätprofilerna en längd av mer än 10 200 m (se bilaga 1) och mer än
100 000 mätdata har tagits. 

Tabell 1: Instrumentspecifikationer 

Cesiummagnetometer Geometrics G-858 (fältinstrument)
- upplösning 0,01 nT
- känslighet 0,05 nT
- mätfrekvens 10 data/s
- gradienttolerans 20 000 nT/m
- mätområde 17 000 – 100 000 nT
- mäthöjd (övre sensor) 2,0 m
- sensoravstånd 0,85 m

Den dagliga variationen av jordens magnetiska fält har under hela datainsam-
lingen mätts på Lovö-observatoriet med 6 gånger per minut (se bilaga 2a, b).
Den naturliga kortvågiga variationen inom jordens magnetiska totalfält F
under hela mätningen är mindre än 5 nT medan magnetfältets långvågiga drift
uppgår till c:a 40 nT (28 mars) resp. 100 nT (5 juni). Däremot varierar
magnetfältet på mätplatsen med flera tusen  nanotesla p.g.a. magnetiska
objekt i marken. Mätdata behöver därför inte korrigeras för denna dagliga
variation.

Mätdata

Magnetiska data har bearbetats och presenteras som anomalikartor i olika
form. Bilaga 3a, b, c visar kartor över det jordmagnetiska totalfältet längs
taxibanan i bearbetad form, mätt på en höjd av 2 m (övre sensor) över mark-
nivån. På första mätningarna i mars (0 till 200 m) har magnetfältet mätts
vinkelrätt mot banan på en höjd av 1,60 m (övre sensor), se bilaga 3a.1.
Därför visas data tagna här i banans längdriktning under andra mätomgången
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separat (bilaga 3a.2). Bilden domineras av olika magnetiska anomalier av
olika storleksordning. I mindre omfattning härrör anomalierna från kända
magnetiska objekt, t. ex. brunnar med lock, belysningen och ledningar.
Mycket större magnetiska anomalier härrör dock från inte synbara magnetiska
objekt. Ett stort magnetiskt maximum (lila/röda färger) följer som ett band
banans mitt och är inbäddat på båda sidorna av ett trångt kraftigt minimum
(blå färger). På de yttre sidorna av betongplattan stiger magnetdata igen i
värde (lila/röda färger). Inga stora förändringar inom det magnetiska totalfäl-
tet resp. dess gradient syns på dessa yttre kantrenar av banan där asfaltbelägg-
ningen finns, inte heller på ängen på båda sidorna. Magnetiska data visar
också stora variationer i plattans längdriktning, d.v.s. att anomalibanden är
inte kontinuerliga utan uppbrutna. 

Alla observationer kan tolkas som att magnetiska objekt finns mycket nära till
betongplattans yta. Anomaliernas utseende pekar på att det magnetiska mate-
rialet är ojämnt fördelat i taxibanans platta.

För att verifiera och tydliggöra den magnetiska kartan har den magnetiska
vertikalgradienten tagits fram (bilaga 4 a, b, c) av mätdata. P.g.a. mycket stora
magnetiska vertikalgradienter har den undre instrumentsensorn inte klarat av
att mäta kontinuerligt – punkterna utan data (c:a 1,5 % av mätdata) inom mät-
området är delvis vit på kartorna. 

Resultat

Magnetiska data från taxibanan (bilaga 3, 4) tyder på att materialet som är
orsaken till dessa magnetiska anomalier finns i betongplattan själv, d.v.s.
troligen härrör från armeringsjärn. Data visar att antingen järnvolymen eller
järnmagnetiseringen är ojämn i betongplattan. Vi antar här att järnets magne-
tiska egenskaper är desamma i hela plattan. Järnmängden skall då vara högst i
mitten av taxibanan och stiger igen på dess ytterkanter. Dessutom är järnvo-
lymen olika längs banan vilket syns genom att anomalibanden av såväl total-
fältet som dess gradient är inte kontinuerliga utan uppbrutna. Avvikelsen hos
den magnetiska missvisningen längs banan måste antas vara som störst i
områdena där symmetrien av de magnetiska mönstren (banden) är störd. S.k.
magnetiska randeffekter påverkar kompassens missvisning som mest där den
magnetiska vertikalgradienten är störst, d.v.s. där plattans järnvolym varierar
mest. Som första approximation antar vi att de magnetiska anomalierna kan
karakteriseras som  flera band av magnetiska dipoler. De största förändring-
arna i den magnetiska öst-väst-komponenten skall då finnas på sidorna av
anomalibanden och där då banden är uppbrutna. Storleken av öst-väst-kom-
ponenten kan där inom ett begränsat område uppgå till ungefär hälften av
totalfältets anomalivärde. Om t.ex. totalfältet ändras med 3000 nT vinkelrätt
mot banan eller i dess utsträckning på ett avstånd av t.ex. 3 m så ändras
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kompassens missvisning på ett avstånd av 3 m med mer än 5 grader. P.g.a.
den okända fördelningen av magnetiska material i plattan kan den här
uppskattningen bara vara mycket grov. Stora färgkontraster i den magnetiska
vertikalgradienten (bilaga 4) i ovan nämnda riktningar längs banan kan indi-
kera områden där kompassens missvisning är störd. 

För att bedöma de magnetiska kartorna mer i detalj förslår vi att magnetiska
anomalier kollas upp mot läget av alla kända magnetiska objekt i plattan. För
en kvantitativ bestämning av den magnetiska missvisningen och dess varia-
tion längs plattan rekommenderar vi att magnetfältets horisontella kompo-
nenter mäts punktvis där gradienterna är som störst.

Gerhard Schwarz
Programchef
Geomagnetisk Dokumentation
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Bilagor

Bilaga 1: Profilplan med relativa mätdata över området Arlanda flygplats,
taxibanas norra del till startbana 01/19. Koordinater längs banan
enligt LFV Teknik. Banans mitt ligger på y = 30 m.

Bilaga 2: Magnetiska totalfältet mätt på Lovö-observatoriet under den 28
mars (a), och den 5 juni 2000 (b). Bilden visar magnetiska kompo-
nentdata, de horisontella komponenterna X och Y, den vertikala
komponenten Z och totalfältet F. Tiden räknas i ’universal time
(UT)’ och magnetfältet i nanotesla.  

Bilaga 3: Magnetiskt totalfält inom undersökningsområdet. Datanivå: 50 600
nanotesla. Undersökningsområdet har delats in i tre avsnitt à 200 m
(a, b, c). Mäthöjden på avsnitt (3a.1) har varit 1,60 m. P.g.a. de stora
magnetiska gradienterna har andra avsnitt mätts med den övre
instrumentsensorn på 2 m höjd över marken. Data tagna i banans
längdriktning på avsnittet 0 till 200 m (bilaga 3a.2) visas därför
separat.

Bilaga 4: Magnetiska totalfältsdata som vertikalgradient (nT/m) framräknade
som differensfält mellan två sensorer med 0,85 m avstånd. Under-
sökningsområdet har delats in i tre avsnitt  à 200 m (a, b, c).
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Bilaga 4
Sid 1 (3) 

Mätning av det elektromagnetiska fältet över stålarmeringsnät vid VTI 031003 

Sammanfattning

Mätningar av det elektromagnetiska fältet på mycket låg höjd (1 cm) över ett armeringsnät
visar att jordens magnetfält är starkt påverkat. På höjder högre än 2 dm över nätet hittades 
dock ingen mätbar påverkan av nätet. 
Mätningarna utfördes av Leif Viman och Åke Hermansson VTI. 

Utförande

Mätinstrument Lakeshore 421 Gaussmeter lånades från Institutionen för Fysik och Mätteknik 
vid Linköpings Universitet. 

Ett armeringsnät i full storlek (4 x 2 m) med rutstorlek 100 x 100 mm placerades ut på
asfalten utanför VTI:s provhallar. Nätet riktades in så att dess långsida sammanföll med nord- 
sydlig riktning enligt kompass.

Mätning utfördes med proben i vertikal riktning och med probens spets 1 cm över nätet. 
Genom rotation av proben runt en tänkt vertikal axel avgörs vilken komposant av den 
horisontella strålningen som mäts. Mätningar gjordes med riktning mot norr och väster i varje 
mätpunkt. Noteringarna ”N 0” och ”V -6” på närmaste skylten i bilden ovan betyder att 
0 Gauss från norr respektive -0,06 Gauss från väst, är uppmätt vid nätets norra ände i den 
punkt där skylten står.

I ”ostörd punkt” (vilket testades på flera ställen på större avstånd från metallföremål)
uppmättes - 0,13 Gauss från norr och 0 Gauss från väster, med samma inriktningar på proben 
som användes i mätpunkterna över nätet. 

VTI notat 13-2004 



Bilaga 4 
Sid 2 (3)

Mätningar gjordes i tre grupper - vid norra änden, i mitten och vid södra änden enligt bilden 
nedan. Nätets norra ände är till vänster i bilden.

Bilden nedan visar mätresultat i norra änden. I båda mätpunkterna uppmättes 0 Gauss från 
norr och värdena från väster var -0,06 respektive -0,13 Gauss, mitt över den yttersta tråden. I 
båda dessa punkter undersöktes känsligheten för små förflyttningar i nord- sydlig riktning. 
Vid rörelse 2 cm ut från nätet respektive in över nätet, varierade då värdet från väst i 
intervallet -0,6 till 0,6 Gauss i punkten närmast kameran.

VTI notat 13-2004 
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Sid 3 (3) 

VTI notat 13-2004 

Nedan visas mätningar över den yttersta tråden i södra änden av nätet. Värdet från väster visar 
stor variation mellan mätpunkterna. Även här undersöktes känsligheten för förflyttning i nord- 
sydlig riktning. Känsligheten var här mindre än i norra änden. 

Den mittersta gruppen visas nedan. Som synes uppmättes stora variationer inom små avstånd.
Noteringarna på den högra skylten betyder att värdet från väster varierade i intervallet 0,08 till 
0,40 Gauss inom samma ruta. 

Därefter gjordes mätningar på olika höjder över nätet. Ingenstans lyckades vi identifiera
någon mätbar påverkan av nätet på höjder högre än 2 dm över nätet. Det vill säga, i alla 
punkter på 2 dm höjd som vi provade (de tre grupperna ovan plus ett stort antal 
slumpmässiga) visade instrumentet värden mycket nära de uppmätta i ostörd punkt. 

Läget för de tre grupperna markerades på asfalten och nätet bars bort från mätplatsen.
Provmätningar utfördes utan nätet på platsen för de tre grupperna varvid värden nära de 
ostörda uppmättes på 1 cm höjd över asfalten.



VTI notat 13-2004 
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Kommentarer angående möjlig påverkan av 
underjordiska metallstrukturer på flygplanssystem. 

SAMMANFATTNING
På förekommen anledning har frågan aktualiserats huruvida de elektroniska 
kommunikations-, navigations- och manöversystem som finns ombord på moderna 
flygplan kan påverkas av de metallstrukturer, t.ex. armeringsjärn, rörledningar 
m.m., som finnas under ytan på en flygplats landnings- och taxibanor. Denna 
rapport innehåller dels en genomgång av känsligheten hos flygplans elektroniska 
system mot oönskade elektromagnetiska fält och dels en teoretisk betraktelse av 
hur metalliska strukturer i och under landningsbanan påverkar det jordmagnetiska 
fältet samt strålningsfält från radio- och radarsändare. Slutsatsen är att den enda i 
praktiken signifikanta effekten av sådana strukturer är dess potentiella förmåga att 
störa det jordmagnetiska fältet så att felutslag hos magnetkursgivare i flygplan 
uppträder. Simuleringar visar att en permanentmagnetisering av armeringsjärnen 
kan resultera i sådana fältstörningsnivåer som har uppmätts och som har 
konstaterats kunna leda till felindikationer hos magnetkursgivare på passerande 
flygplan. Den troliga orsaken till magnetiseringen är det kraftiga magnetfält som 
genereras av de magnetvagnar som används för att rensa banan från eventuella lösa 
metalldelar (en förutsättning är givetvis att stålet har sådana egenskaper att det kan 
permanentmagnetiseras). Pilotrutiner finns dock för att hantera denna sorts 
störningar och felutslag. Detta problem är dessutom inte relevant i senare typer av 
flygplan, som i stället för magnetkursgivare använder tröghetsnavigeringssystem. 
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1 INLEDNING

Under år 2000 utfördes en serie mätningar av det jordmagnetiska fältet på c:a 2 m 
höjd över en av taxibanorna på Arlanda flygplats [1]. Dessa mätningar motiverades 
av att ett antal flygplan där har registrerat fel i magnetkursgivarsystemet. Eftersom 
sådana system baseras på magnetkompasser indikerar detta att det jordmagnetiska 
fältet är så kraftigt stört att de två kompasser, placerade i varsin vinge, som ingår i 
systemet visar horisontalfältsriktningar som skiljer sig åt med mer än ungefär 5 
grader. Mätningarna som redovisas i [1] visar verkligen att magnetfältet B är 
kraftigt inhomogent över banan. Endast absolutbeloppet |B| mättes men de stora 
variationerna (10-20 %) i denna parameter antyder att även riktningsstörningarna är 
tillräckligt stora för att kunna förklara de observerade felutslagen. 

En tillverkare (GlasGrid genom brev från Bengt Schmidt, SMI, se bilaga) av helt 
omagnetiska banbeläggningar utan metallisk armering hävdar vidare, i tämligen 
svävande ordalag, att stålarmerade banbeläggningar skapar och stör 
elektromagnetiska fält så mycket att moderna säkerhetskritiska flygplansystem 
riskerar att slås ut. Eftersom användningen av stålarmerade beläggningar förväntas 
öka ytterligare i Sverige är det därför önskvärt att utreda om det ligger någonting i 
detta påstående. 

Denna rapport är ett försök att: (1) Bemöta ovanstående påståenden om ökade 
flygsäkerhetsrisker p.g.a. stålarmeringens inverkan på passagerarflygplans 
systemfunktioner och (2) Komplettera de i [1] redovisade mätningarna med en kort 
teoretisk analys av hur magnetiska metallstrukturer stör det omgivande 
jordmagnetiska fältet. 

2 TÅLIGHET HOS SYSTEMFUNKTIONER 

I brevet av Bengt Schmidt, SMI, påstås att problem med elektromagnetism över 
fältytan har accentuerats i takt med utveckling av avancerade, känsligare 
flyginstrument och manöversystem på senare generationers, men framför allt på 
kommande generationers, flygplan. Detta och flera andra påståenden om ökande 
risk för störning av systemfunktioner kan bemötas med följande argumentering: 

Påståenden om elektromagnetism över fältytan avser troligen det jordmagnetiska 
fältet och eventuellt också det elektromagnetiska fält från radio- och radarsändare 
på flygplatser, vilket benämns High Intensity Radiated Fields (HIRF). 

Om påståendena avser det jordmagnetiska fältet: 

Det är väl känt bland piloter att det jordmagnetiska fältet kan uppvisa 
lokala variationer på rullbanor och vid terminalbyggnader. Detta 
medför att flygplans magnetkursgivare ibland ger missvisning vid 
taxning och på uppställningsplatser. Magnetkursgivare ingår i ett 
system benämnt Attitude and Heading Reference System, AHRS. Vid 
påverkan resulterar det i varning till piloterna om ”Heading 
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Miscompare”. I Aircraft Operation Manual, AOM, finns anvisning till 
piloterna hur varningen ska hanteras, den kan vara lokalt och 
övergående eller också kan AHRS ”snabbresas” genom 
knapptryckning av piloterna före start. Från flygverksamhet med Saab 
340 rapporteras inte sådana händelser. Magnetkursgivarna på t ex 
Saab 340 är placerade långt ut i vingarna för att inte störas av 
komponenter i flygplanet. 

Reservkompassen i kabinen kan också påverkas men den används 
inte normalt på marken. 

Inga andra system använder magnetkurs och kan därför heller inte 
påverkas av det jordmagnetiska fältet. I motsats till vad som påstås i 
brevet är det också snarare så att i senare typer av flygplan används 
gyrobaserade tröghetsnavigeringssystem, som är oberoende av 
jordmagnetiska fältet, i stället för magnetkursgivare. 

Om påståendena avser HIRF: 

Det finns en potentiell risk att flygplans elektroniksystem skulle 
kunna störas av kraftiga HIRF-fält i närheten av radio- och 
radarsändare. I och med att elektroniksystem utför flygkritiska 
funktioner som t ex styrning, motorreglering och 
flyglägespresentation ställs certifieringskrav på tålighet mot HIRF-
fält. Skyddsåtgärder vidtas i apparater och i flygplan och tåligheten 
verifieras genom provning av apparater och av varje flygplanstyp.

Påståendet att flyginstrument och manöversystem på senare 
generationers flygplan har blivit känsligare, eller att kommande 
generationers flygplan skulle bli känsligare, är nog inte välgrundat. 
Flygplan med flygkritiska elektroniksystem har certifierats sedan 
mitten av 1980-talet. 

3 METALLSTRUKTURERS FÄLTPÅVERKAN 

3.1 Radiofrekventa fält 

Radiofrekventa fält används av kommunikations- och navigationssystem och 
sändaren sitter antigen på flygplanet självt eller också på en antennmast i närheten 
av flygplatsen. Reflektioner från metalliska strukturer i eller under 
banbeläggningen kan dels orsaka en förhöjd fältstyrka p.g.a. positiv interferens och 
dels leda till en möjlig ändring av riktningsindikation. För det första kan höjningen 
av fältstyrkan endast ske med en faktor av storleksordningen 2 (6 dB). Detta ligger 
fortfarande med stor marginal under de nivåer mot vilka systemen har testats. För 
det andra är systemen så uppbyggda att reflektioner inte ska störa funktionen; på 
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grund av jordens ledningsförmåga, begravda stenblock, rörledningar m.m. uppstår 
ju ändå alltid reflektioner som man måste räkna med och kunna hantera. En matta 
av ledande stålarmering gör faktiskt fältbilden mer homogen och, åtminstone i 
denna aspekt, ”snällare”. Slutligen kan strömförande kablar under banan fungera 
som antenner för ett utstrålat störningsfält och på så sätt utgöra ett potentiellt, men 
mycket osannolikt, hot. Det metalliska nätet av armeringsjärn har i detta fall en 
positiv effekt och fungerar som en skärm som dämpar det fält som till slut når upp 
till flygplanet. 

3.2 Det jordmagnetiska fältet 

3.2.1 Kritisk störningsnivå 

Som har rapporterats i [1], har man mätt det totala jordmagnetiska fältet,

( ) 2122
hv BBB +=¹ B ,    (1) 

på en höjd av c:a 2 m ovanför en av taxibanorna på Arlanda flygplats. Bv är 
vertikalfältet och Bh är den horisontella fältkomponenten. Mätningar som har gjorts 
på Lovö-observatoriet visar att Bv å 48 500 nT och Bh å 15 300 nT. Magnetfältet 
faller alltså in mot jordytan med en vinkel q = 18º mot vertikallinjen och från (1) 
har vi att B å 50 900 nT. Vi vet från [1] också att en ändring Dj av horisontalfältets 
riktning med 5 grader över flygplanets yta räcker för att ge en felindikation. 
Eftersom mätningarna endast gällde totalfältsamplituden (1), och inte 
horisontalfältsriktningen, kan vi från dessa inte direkt säga om fältvariationerna är 
tillräckligt stora för att resultera i riktningsändringar æDj æ större än 5 grader. 
Nedanstående kvalitativa resonemang visar dock att det troligtvis så är fallet. (I de 
simuleringar som redovisas senare kommer både B och æDj æ att beräknas ”exakt” i 
ett antal olika fall.) 

Om vi bortser från, de i och för sig viktiga, specialfallen när störningen DBh är 
parallell eller ortogonal mot Bh, så har vi åtminstone storleksordningsmässigt att 

)sin( jDºD hh BB .    (2) 

Gränsen för felindikation (æDj æ = 5º) går alltså vid den relativa ändringen 

1101 -Öº
D

h

h

B
B

    (3) 

av horisontalfältsamplituden. Med hjälp av (1) kan detta omvandlas till en gräns för 
den relativa ändringen av totalamplituden, 

( ) ( ) 01.0101101 11
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.     (4) 

Notera att mätningarna i [1] påvisar störningar æDBæ/B av storleksordningen 0.1, 
vilket alltså mycket sannolikt också betyder att horisontalfältsriktningen kan, men 
inte nödvändigtvis behöver, variera med mer än 5 grader. 
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3.2.2 Tredimensionella objekt 

För att studera hur magnetiserbara objekt påverkar fältbilden, låt oss först betrakta 
ett sfäriskt skal, med den relativa permeabiliteten mr, som placeras i ett homogent 
magnetfält B0. Skalet har innerradien a och ytterradien b > a. Med hjälp av den s.k. 
variabelseparationsmetoden [2] kan man visa att magnetfältstörningen DB är ett 
tredimensionellt dipolfält, vars amplitud är 

( )( )( )
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där r är avståndet till objektet och q är vinkeln i förhållande till det pålagda 
magnetfältet. Maximal störning fås för q = 0, då vi har 
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Om mr >> b/d, där d = b – a är skalets tjocklek, får vi 

3
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0

2
r
b

B
B

=
D

.     (7) 

För denna approximation, som gäller i de flesta fall med järnföremål (mr = 500-
5000) är alltså störningen oberoende av skalets tjocklek och mr; även ett tunt skal 
kan således ”suga upp” hela det infångade magnetiska flödet och innanmätets 
utseende spelar då ingen roll. 

Om vi kombinerar (4) och (7), ser vi att på höjden r = 2 m över ett tredimensionellt 
objekt så är dess kritiska storlek ungefär 0.3 m. Även ett ganska litet föremål kan 
alltså ge en avsevärd lokal fältstörning. 

3.2.3 Tvådimensionella objekt 

Ovanstående resonemang gällde tredimensionellt föremål. Motsvarande 
beräkningar kan även göras för det intressanta tvådimensionella fallet med ett långt 
ihåligt rör vars innerradie är a och ytterradie är b. Röret antas löpa vinkelrätt mot 
magnetfältet. För mr >> b/d, där d = b – a är rörets tjocklek, fås ett tvådimensionellt 
dipolfält med amplituden 

2

2

0 r
b

B
B

=
D

 .     (8) 

Kombineras (4) med (8) fås (med r = 2 m) den kritiska rörradien 0.2 m. 
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3.2.4 Matta av armeringsjärn 

Låt oss nu undersöka störningen orsakad av ett oändligt stort nät av armeringsjärn. 
Vi antar här att varje järn utgörs av en lång cylinder med radien b = 0.006 m och att 
de är placerade i ett rutnät med sida D = 0.1 m. Effekten av att man har många 
järncylindrar bredvid varandra i ett nät kommer först in för avstånd r > D över nätet 
och resulterar då i en störning av fältstyrkan som avtar långsammare med r än vad 
störningen från en ensam cylinder gör. Från (8) ser vi dock att kritiska 
fältstörningar troligtvis endast uppträder på avstånd mindre än c:a 0.05 m från en 
ensam cylinder. Anledningen är naturligtvis att varje järn, på grund av dess lilla 
radie, ger upphov till ett mycket litet störningsfält. Detta antyder alltså att 
fältstörningen är försumbar för alla höjder över c:a 0.05-0.10 m. 

För att verifiera ovanstående antagande har en serie tredimensionella 
magnetostatiska simuleringar utförts med det Finita Element-programmet Femlab 
[3]. Ett oändligt stort rutnät har simulerats genom att endast modellera en period i 
strukturen, d.v.s. ett kors (0.10 m ³ 0.10 m) av armeringsjärn och sedan applicera 
periodiska randvillkor i de två horisontella x- och y-riktningarna. Det 
jordmagnetiska fältet har modellerats genom att applicera ett pålagt magnetfält B0,
vars vinkel mot den vertikala z-axeln är q = 18 grader och vars projektion på 
horisontalplanet bildar en godtycklig vinkel j mot x-axeln (se Fig. 1). 
Simuleringsresultatet är den exakta (pålagt fält plus störningen) magnetfältsvektorn 
B för alla z upp till 2 m höjd över nätet. Fördelningen av både totalfältstyrkans 
variation DB och störningen æDj æ av horisontalfältsriktningen kan därför enkelt 
visualiseras. Två fall, med permanentmagnetiserade och icke 
permanentmagnetiserade armeringsjärn har studerats. 

Figur 1. Den modellerade perioden av ett oändligt stort rutnät av armeringsjärn. 
Det pålagda jordmagnetiska fältet bildar vinklarna q och j med z- resp. x-axeln. 

j
xy

q

0.10 m 

B0

z
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3.2.4.1 Icke permanentmagnetiserade armeringsjärn 

Armeringsjärnen magnetiseras här av det jordmagnetiska fältet, d.v.s. 
magnetiseringen beskrivs av järnets relativa permeabilitet mr. Det exakta värdet på 
det aktuella järnets mr är inte känt, men typiska värden för järn och stål ligger i 
intervallet 500-5000. Så länge som mr >> 1 är dock fältstörningen så gott som 
oberoende av mr (se t.ex. ekvation (8)) och vi använder i simuleringarna det 
representativa värdet mr = 1000. Figur 2,3 och 4 visar resultat när den ostörda 
horisontalfältskomponenten är parallell med x-axeln, d.v.s. j = 0. För andra j-
riktningar fås liknande resultat som inte skiljer sig nämnvärt från dessa. Man 
observerar omedelbart att signifikanta störningar inte kan förväntas på höjder över 
0.1 m, säg.  

Figur 2. Relativ störning æDBæ/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett oändligt stort 
armeringsnät med mr = 1000. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 3. Störningen æDj æ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
oändligt stort armeringsnät med mr = 1000. q = 18¯, j = 0¯.

Figur 4. Störningen æDj æ (grader), beräknad längs z-axeln, av 
horisontalfältsriktningen över ett oändligt stort armeringsnät med mr = 1000.

q = 18¯, j = 0¯.
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3.2.4.2 Permanentmagnetiserade armeringsjärn 

I detta fall har armeringsjärnen av någon anledning blivit permanentmagnetiserade. 
Detta kan t.ex. ha skett när banan har rensats från ev. metalldelar med en 
magnetvagn. Denna permanentmagnetisering M beskrivs av det s.k. remanenta 
magnetfältet Br = m0M. Det maximala Br som kan uppnås är materialberoende och 
obekant för det aktuella järnet. Från tabellverk [4] vet vi att Br = 1 T utgör ett 
representativt värde för många stålsorter som kan användas för att tillverka 
permanentmagneter. Detta är dock förmodligen en överskattning för det järn som 
används i armeringsmattorna men kan tjäna som en övre gräns för magnetiseringen. 
En mer realistisk magnetiseringsnivå är kanske Br º 0.1 T, även om vi inte har 
någon detaljerad kunskap om detta. Den exakta fältfördelningen beror naturligtvis 
på vilken riktning som magnetiseringen M har. Denna riktning beror intimt på 
exakt hur magnetiseringen har gått till, vilket i sin tur beror på hur magnetvagnen 
är konstruerad och hur den har körts över banan. För att inte missa någon effekt har 
därför nedanstående simuleringar utförts med ett givet Br som har lika stora 
komponenter i alla tre riktningar (x, y, z) och vars totalamplitud är Br = 1 T. 
Resultaten visas i Figur 5-7. Vi ser att även för denna relativt kraftiga 
magnetisering är störningarna försumbara på höjder över 0.1-0.2 m. 

Figur 5. Relativ störning æDBæ/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett oändligt 
stort, permanentmagnetiserat armeringsnät med Brx = Bry = Brz = 31  T.

q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 6. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
oändligt stort, permanentmagnetiserat armeringsnät med Brx = Bry = Brz = 31  T. 

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 7. Störningen æDjæ (grader), beräknad längs z-axeln, av 
horisontalfältsriktningen över ett oändligt stort, permanentmagnetiserat 

armeringsnät med Brx = Bry = Brz = 31  T. q = 18¯, j = 0¯.



RAPPORT 12 (50)

Datum Dokumentbeteckning 

2004-02-04 K4-03:0076A
Informationsklass 

 Intern 

3.2.5 Randeffekter

Ovanstående simuleringsresultat gäller uppskattning av den störda 
magnetfältstyrkan ovanför ett nät av armeringsjärn med oändlig utsträckning i 
markplanet. I praktiken innebär detta att resultaten endast är applicerbara mycket 
långt från nätets kanter och på relativt låga höjder. En intressant frågeställning är 
därför hur fältstörningen ser ut i närheten av nätets kanter; mätresultaten i [1] visar 
ju bl.a. att den störda fältamplituden varierar tvärs taxibanan, möjligen indikerande 
effekter från kanterna hos de fyra st. 6 m breda armeringsmattorna, eller från 
eventuella gap i skarvarna mellan dessa mattor. För att studera detta krävs en stor 
beräkningsvolym, innefattande ett område kring nätet upp till en höjd av minst 2 m. 
Kravet på en så stor beräkningsvolym gör det omöjligt att samtidigt också 
modellera själva armeringsjärnsnätet som bestående av stänger med 0.006 m radie. 
(En sådan simuleringsmodell skulle ställa sådana krav på beräkningskapacitet att 
inte ens kraftfulla superdatorer är tillräckliga.) Som tur är, kan man i detta fall som 
en mycket bra approximation ersätta nätstrukturen med en plan, homogen skiva 
med samma permeabilitet och vars tvärsnittsyta per längdenhet är lika stor som 
ytan per längdenhet hos ändarna på de avklippta armeringsjärnen. Att detta går att 
göra beror dels på att, som vi tidigare har sett, själva nätstrukturen inte har någon 
betydelse när man studerar fältstörningar på höjder över 0.1-0.2 m och dels på att 
randeffekterna till största delen är beroende av den totala magnetiseringen av 
randytorna. Med armeringsjärnsradien 0.006 m och rutstorleken D = 0.1 m, skulle 
detta medföra en tjocklek d på 0.001 m hos den homogena skivan. Även om denna 
förenkling innebär en reduktion av minneskravet är den ändå inte tillräcklig för att 
göra problemet hanterbart på en PC. Vi måste därför göra ytterligare en 
modellmodifiering. På samma sätt som i det föregående steget utnyttjar vi att 
randeffekterna till största delen beror på den totala magnetiseringen av de vertikala 
randytorna. I stället för en 0.001 m tjock icke permanentmagnetiserad skiva med mr

= 1000 använder vi en 0.1 m tjock skiva med mr = 10. Detta ger, för ett mot 
randytan vinkelrätt infallande pålagt fält samma totala ytmagnetisering (som är 
proportionell mot produkten dÖmr) och därmed i stort sett samma fältstörning. 
Däremot ger denna procedur inte samma resultat i fallet när det pålagda fältet är 
parallellt med den vertikala randytan, eftersom då är fältstörningen proportionell 
mot d enbart. Men i ett sådant fall blir ändå fältstörningen så liten att den i alla fall 
kan försummas. I situationen med en permanentmagnetiserad skiva kan man också 
använda metoden med en ekvivalent, tjockare skiva, så länge som produkten dÖBr
är densamma. Detta gäller för alla magnetiseringsriktningar och alla riktningar hos 
det pålagda fältet. Den ekvivalenta skivan, som ställer mindre krav på rumslig 
upplösning i den numeriska modellen, ger alltså samma fältstörning i alla fall, utom 
med en icke permanentmagnetiserad skiva i ett pålagt fält som är parallellt med den 
vertikala randytan, då störningen ändå är så liten att den inte är relevant. 

Vi använder oss nedan av sådana ekvivalent skivor för att studera randeffekter från 
kanter samt gap och överlapp mellan två skivor (nät). Liksom tidigare tittar vi på 
permanentmagnetiserade och icke permanentmagnetiserade skivor. 
Simuleringsmodellen består av en beräkningsvolym som är 4 m hög (z-led), 4 m 
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djup (x-led) och 0.4 m bred (y-led). Plattans kant löper längs y-axeln och genom att 
applicera periodiska randvillkor på de två beräkningsränderna y = ± 0.2 m kan vi 
simulera en horisontell platta med oändlig utbredning i y-led. Ett problem är att 
randvillkoren på beräkningsytorna x = konstant och z = konstant inte helt kan fås 
att motsvara en oändligt stor beräkningsvolym utan medför vissa ofysikaliska 
fältbilder nära dessa ränder. I närheten av kanter, gap och överlapp kan vi dock 
förvänta oss en bra överensstämmelse, och det är ju just där vi är främst 
intresserade av lösningen.  

Riktningen hos det pålagda jordmagnetiska fältet definieras av vinklarna q och j,
se Figur 1. Alla simuleringar har utförts med ett pålagt fält vars vertikalkomponent 
är riktad uppåt, d.v.s. har en positiv z-komponent. I verkligheten är tyvärr det 
jordmagnetiska fältet riktat nedåt på det norra halvklotet. Simuleringsresultaten kan 
dock lätt transformeras till att motsvara den verkliga situationen genom att betrakta 
undersidan av skivan istället för översidan och samtidigt komma ihåg att en i 
simuleringarna positiv vertikal permanentmagnetisering i verkligheten är riktad 
nedåt. (Det viktiga är alltid att skilja på fallen med parallell och antiparallell 
permanentmagnetisering.) Vidare har endast kanten på den ena sidan av skivan 
studerats, men även här kan fältet vid den andra kanten härledas genom att använda 
symmetriegenskaperna hos problemet, 

3.2.5.1 Kant hos en icke permanentmagnetiserad skiva 

Flera infallsvinklar j, eller ekvivalent, olika orienteringar av nätkanten, har 
studerats. Det räcker dock med att visa resultaten för j = 0 och 90 grader för att 
illustrera vad som händer även i ett godtyckligt fall eftersom det pålagda fältet 
alltid kan beskrivas som en superposition av en komponent med j= 0 grader och en 
komponent med j= 90 grader. Vi ser att för j = 0 grader, d.v.s. den horisontella 
magnetfältskomponenten är riktad vinkelrätt mot plattkanten, så uppstår en mycket 
måttlig (c:a 1 % på 2 m höjd) störning i amplituden B (Figur 8) och en obetydlig 
riktningsändring (Figur 9). Med j = 90 grader (fältet parallellt med kanten) fås i 
stället en obetydlig ändring av B (Figur 10) medan riktningsändringar på några 
grader kan uppträda på upp till 1 m höjd. Förmodligen är dock i detta fall 
störningen med den verkliga, 1 mm tjocka, plattan ytterligare en faktor 100 mindre 
eftersom approximationen med den ekvivalenta skivan inte är giltig just i detta fall. 
Med tanke på att mätningarna i [1] visar på störningar i B av storleksordningen 10-
20 % på 2 m höjd är det knappast troligt att dessa beror på randeffekter från en icke 
permanentmagnetiserad matta av armeringsjärn, speciellt eftersom dessa störningar 
är uppmätta längs med bankanterna i nord-sydlig riktning, där det jordmagnetiska 
fältet är nästan parallellt med kanten, d.v.s. j º 90 grader. 
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Figur 8. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
icke permanentmagnetiserad, ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 0¯.

Figur 9. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en icke permanentmagnetiserad, ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 10. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
icke permanentmagnetiserad, ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯. (Den verkliga 
störningen är dock c:a 100 ggr mindre.) 

Figur 11. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en icke permanentmagnetiserad, ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯. (Den 

verkliga störningen är dock c:a 100 ggr mindre.) 
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3.2.5.2 Gap mellan två icke permanentmagnetiserade skivor 

En intressant fråga är vilka fältstörningar som ett gap mellan två 
armeringsjärnsplattor ger upphov till och om detta kan förklara de observationer 
som har gjorts. Simuleringar har därför utförts med samma typ av ekvivalenta 
plattor som ovan, där de två plattorna separeras av ett 0.1 m brett gap längs y-axeln. 
I Figur 12-15 visas resultaten när skivorna inte är permanentmagnetiserade men har 
en (fysikalisk) permeabilitet mr = 1000. Som vi ser är störningarna i B och j
koncentrerade till gapets omedelbara närhet och är mycket små på 2 m höjd. Även 
här fås förmodligen en överskattning av effekten för j = 90 grader eftersom 
modellen med den ekvivalenta skivan inte är helt korrekt för just detta fall. 

Figur 12. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två icke permanentmagnetiserade, ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 13. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två icke permanentmagnetiserade, ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 14. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två icke permanentmagnetiserade, ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 90¯.
(Den verkliga störningen är dock c:a 100 ggr mindre.) 
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Figur 15. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två icke permanentmagnetiserade, ekvivalenta skivor.  
q = 18¯, j = 90¯. (Den verkliga störningen är dock c:a 100 ggr mindre.) 

3.2.5.3 Kant hos en permanentmagnetiserad skiva 

Samma typ av simuleringar som ovan har gjorts med en permanentmagnetiserad 
skiva, där magnetiseringen Br = m0M är riktad antigen i x-riktningen (horisontellt, 
parallellt med skivans plan men vinkelrätt mot kanten) eller i z-riktningen
(vertikalt, vinkelrätt mot skivans plan). En magnetisering i y-riktningen ger inte 
upphov till någon signifikant fältstörning eftersom skivan är oändlig i y-led. För att 
motsvara en faktisk magnetisering på Br = 1 T eller Br = 0.1 T har vi i 
simuleringarna använt värdet Br = 0.01 T eller Br = 0.001 T, respektive, för att 
kompensera ökningen med en faktor 100 av skivans tjocklek. Flera olika 
infallsvinklar j har studerats. Endast de viktigaste resultaten redovisas nedan. 

I dessa fall inducerar både den horisontella och den vertikala magnetiseringen ett 
magnetfält i x-z-planet. Med den kraftiga magnetiseringen Br = 1 T dominerar detta 
fält över det jordmagnetiska fältet även på relativt stora avstånd från skivan. Detta 
resulterar i sin tur att magnetfältstyrkan B varierar kraftigt i rummet och kan ändras 
med flera hundra procent, även på 2 m höjd (Detta gäller för alla infallsriktningar 
j). Horisontalfältet kommer dessutom att bli nästan helt riktat längs x-axeln, vilket 
gör att riktningsändringen kommer att bli mycket stor, utom när det jordmagnetiska 
fältet redan från början ligger i denna riktning (j = 0). Med Br = 0.1 T fås däremot 
totalfältstörningar av samma storleksordning som de observerade och samtidigt 
även riktningsändringar som räcker till för att orsaka felutslag hos 
magnetkursgivare. De flesta beräkningsresultat som visas är därför beräknade med 
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Br = 0.1 T men några resultat för Br = 1 T redovisas också. Med dessa kan man 
m.h.a. interpolation och extrapolation bilda sig en uppfattning om fältstörningar för 
andra magnetiseringsnivåer. 

3.2.5.3.1 Horisontell magnetisering 

Figur 16. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 17. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 18. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 19. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 20. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 1 T, ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 21. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.

3.2.5.3.2 Vertikal magnetisering 

Figur 22. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 23. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 24. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 45¯.
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Figur 25. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 45¯.

Figur 26. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 27. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 28. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 29. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 30. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 45¯.
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Figur 31. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 45¯.

Figur 32. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 33. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = -0.1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 34. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en kant hos en 
vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 1 T), ekvivalent skiva. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 35. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
kant hos en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 1 T), ekvivalent skiva.  

q = 18¯, j = 90¯.

3.2.5.4 Gap mellan två permanentmagnetiserade skivor 

På samma sätt studerar vi också fältstörningen orsakad av ett gap mellan två 
permanentmagnetiserade skivor (vi antar här att båda skivorna är magnetiserade i 
samma riktning). Resultaten från dessa simuleringar illustreras nedan. 
Uppenbarligen kan även ett relativt smalt gap mellan två permanentmagnetiserade 
plattor (armeringsjärnsnät) ge upphov till kraftiga fältstörningar ovanför gapet. 
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3.2.5.4.1 Horisontell magnetisering 

Figur 36. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 0.1 T), ekvivalenta skivor. 

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 37. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 0.1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 38. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 0.1 T), ekvivalenta skivor. 

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 39. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 0.1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j =90¯.
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Figur 40. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 41. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två horisontellt permanentmagnetiserade (Brx = 1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 90¯.
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3.2.5.4.2 Vertikal magnetisering 

Figur 42. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 43. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 44. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 45¯.

Figur 45. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 45¯.
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Figur 46. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 47. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 48. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 0¯.

Figur 49. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 50. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 45¯.

Figur 51. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 45¯.
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Figur 52. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 53. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = -0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 54. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.1 m gap 
mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 1 T), ekvivalenta skivor.  

q = 18¯, j = 90¯.

Figur 55. Störningen |Dj| (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.1 m gap mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j =90¯.
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3.2.5.5 Överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade skivor 

Förutom en plattkant och ett gap undersöker vi dessutom situationen när två 
bredvidliggande plattor överlappar varandra. Detta modelleras genom att en 40 cm 
bred zon mellan plattorna förses med en magnetisering som är dubbelt så stor som 
den i de två omgivande plattorna.  

Figur 56. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.4 m 
överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 57. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.4 m överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 0¯.

Figur 58. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.4 m 
överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j = 45¯.
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Figur 59. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.4 m överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 45¯.

Figur 60. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.4 m 
överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j =90¯.
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Figur 61. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.4 m överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 0.1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 90¯.

Figur 62. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av ett 0.4 m 
överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 1 T), ekvivalenta 

skivor. q = 18¯, j =90¯.
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Figur 63. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av ett 
0.4 m överlapp mellan två vertikalt permanentmagnetiserade (Brz = 1 T), 

ekvivalenta skivor. q = 18¯, j = 90¯.

3.2.5.6 Övergång mellan permanentmagnetiserade och icke 
permanentmagnetiserade områden 

Av intresse är också att studera effekten av en icke permanentmagnetiserad (men 
magnetiserbar med fysikaliskt mr = 1000) skiva bredvid en permanentmagnetiserad. 
Jämförelse med resultaten för enbart en permanentmagnetiserad skiva visar att 
närvaron av det icke permanentmagnetiserade området inte påverkar fältbilden i 
någon nämnvärd grad. Detta är konsistent med mätresultaten i [1], som visar hur 
mönstret av fältstörningar svänger av vid 580-meters markeringen längs banan. En 
förklaring kan vara att det område som permanentmagnetiserats av magnetvagnen 
också svänger där. 
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Figur 64. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en gaplös skarv 
mellan en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T) skiva till höger och en 

icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster. q = 18¯, j =0¯.

Figur 65. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
gaplös skarv mellan en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T) skiva till 

höger och en icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster.  
q = 18¯, j = 0¯. 
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Figur 66. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en gaplös skarv 
mellan en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T) skiva till höger och en 

icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster. q = 18¯, j =90¯.

Figur 67. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
gaplös skarv mellan en vertikalt permanentmagnetiserad (Brz = 0.1 T) skiva till 

höger och en icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster.  
q = 18¯, j = 90¯.
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Figur 68. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en gaplös skarv 
mellan en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T) skiva till höger och en 

icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster. q = 18¯, j =0¯.

Figur 69. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
gaplös skarv mellan en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T) skiva till 

höger och en icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster.  
q = 18¯, j = 0¯.
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Figur 70. Relativ störning DB/B0 av totalfältstyrkan i närheten av en gaplös skarv 
mellan en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T) skiva till höger och en 

icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster. q = 18¯, j =90¯.

Figur 71. Störningen æDjæ (grader) av horisontalfältsriktningen i närheten av en 
gaplös skarv mellan en horisontellt permanentmagnetiserad (Brx = 0.1 T) skiva till 

höger och en icke permanentmagnetiserad ekvivalent skiva till vänster.  
q = 18¯, j = 90¯.
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Denna undersökning leder till följande slutsatser: 

(1) All säkerhetskritisk flygelektronisk utrustning är genom provning verifierad 
för att med marginal klara av alla realistiska elektromagnetiska hotnivåer. 

(2) Eventuella metallobjekt, som armeringsjärn, rör etc., under eller i 
banbeläggningen kan inte påverka radiofrekventa fält till den grad att 
flygplanssystemen störs ut. 

(3) Den enda märkbara effekt som armeringsjärn och andra magnetiserbara 
metallobjekt kan ha är att det jordmagnetiska fältet störs så mycket att 
passerande flygplans magnetkursgivare ibland visar fel. Mätningar [1] har 
påvisat existensen av fältstyrkeinhomogeniteter av storleksordningen 10-20 
%. De här utförda simuleringarna visar att sådana fältstyrkevariationer 
också leder till riktningsförändringar |Dj| > 5 grader hos magnetfältet, fullt 
tillräckliga för att resultera i felutslag hos magnetkursgivare. Orsaken till 
dessa fältstörningar står förmodligen att finna i en permanentmagnetisering 
av armeringsjärnen, troligen orsakad av den vagn som med hjälp av ett 
magnetfält rensar banan från eventuella metalldelar.  Simuleringsresultaten 
indikerar att rand- och skarvgapseffekter från en vertikal magnetisering av 
armeringsmattorna kan ge upphov till just den typ av stråk av förhöjt och 
reducerat magnetfält som har uppmätts. En överallt vertikal magnetisering, 
med samma riktning, är just vad som förväntas av en magnetrensningsvagn 
som genererar ett kraftigt vertikalt fält under vagnen för att maximera den 
kraft med vars hjälp lösa metalldelar kan lyftas och hållas kvar. 

(4) Förekomsten av, men kanske inte alltid orsaken till, störda jordmagnetiska 
fält på vissa flygplatsbanor är dock väl känd och rutiner för piloters 
hantering av därav uppkomna felindikationer finns. 

De figurer som är av intresse vid jämförelse med Arlandamätningarna är främst de 
som beskriver fallet j = 90¯, när de längsgående bankanterna i stort sett löper i 
nord-sydlig riktning. Armeringen består av fyra stycken långsgående, 6 m breda, 
mattor, varav endast de två mittersta utsätts för det magnetiserande fältet från 
magnetvagnen. Permanentmagnetiseringen är alltså främst koncentrerad till dessa 
två mattor, där randeffekterna således kommer från två kanter och en skarv i 
mitten. En tänkbar förklaring till fältbilden nära kanterna och ovanför mittskarven 
illustreras av Figur 32 och Figur 52, respektive. Om magnetiseringen i vår modell 
är i negativ z-led, d.v.s. motriktat det pålagda fältets vertikalkomponent, så är 
observationerna konsistenta med simuleringsresultaten. (En antiparallell 
magnetisering motsvarar alltså i verkligheten en uppåtriktad 
magnetiseringsriktning.) Ovanför skarven mellan de två mittersta mattorna (som vi 
kan kalla 2 och 3) fås en förstärkning av totalfältet (Figur 52). Förflyttar man sig 
sedan ut mot skarven mellan den permanentmagnetiserade matta 2 och den icke 
permanentmagnetiserade matta 1 ser man istället en totalfältsminskning (Figur 32) 
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som igen övergår i en fältförstärkning när man rör sig ut mot ytterkanten av matta 1 
(eventuellt kan denna fältförstärkning även delvis bero på en horisontell 
magnetisering av matta 1, se Figur 18 med omvänd magnetiseringsriktning). 
Alternativa tolkningar kan förekomma men resultaten visar entydigt att rimliga 
magnetiseringsnivåer och –mönster verkligen ger upphov till den typ av 
fältstörningar som har observerats. Geometri- och materialparametrar kan 
naturligtvis justeras så att överensstämmelsen blir kvantitativt bättre än den som 
demonstreras i ovanstående figurer. Till exempel har det i efterhand framkommit 
att man i praktiken har använt tre lager av armeringsjärnsmattor, vilket också ökar 
fältstörningens amplitud. Notera slutligen att med de ovan utnyttjade 
magnetiseringsnivåerna blir riktningsstörningen hos horisontalfältet i stora 
områden större än 5 grader, vilket bekräftar möjligheten till felindikationer i 
magnetkursgivarsystem. 
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ELEKTROMAGNETISM-EN FLYGSÄKERHETSFAKTOR ATT 
RÄKNA MED!
Stål och järn har använts och används fortfarande vid armering av asfalt både på vanliga
vägnät och på flygplatsers ban-och taxibansystem. När det gäller flygplatser har problem
med elektromagnetism över fältytan på senare tid accentuerats i takt med utvecklingen av
alltmera avancerade, känsligare flyginstrument och manöversystem på senare
generationers men framför allt på kommande generationers både civila som militära
flygplan.
Den elektromagnetiska matta som alstras över rullbanor och taxibanor innehållande stål
eller järnkomponenter, kan i samband med flygplanrörelser, fordonsaktiviteter eller
särskilt efter daglig bansopning alternativt snöröjning i värsta fall leda till allvarliga
störningar i flygplanens manövreringssystem (fly by wire, datorstyrda kommandon till
servoenheter för omställning av roder etc) Grundstyrsystem som förr alltid funnits i
flygplan finns inte längre i de moderna konstruktioner som nu etableras i marknaden.
Nytänkandet härvidlag är helt beroende av elektronik och datorer för flygplanens
manövrering.
Felindikering i flygplans instrumentpresentation kan också förekornma (jfr förbud mot
användande av mobiltelefoner och portabla datorer ombord på flygplan)
En elektromagnetisk påverkan utifrån kan kvarstå i instrumentpresentationen vilket kan
resultera i omedveten felmanövrering från pilotens sida.
Ovan nämnda omständigheter och fakta kan följaktligen påverka flygsäkerheten och far
därför inte accepteras i framtiden.
Forskning runt flygsäkerhetsaspekter med avseende på elektromagnetismens verkliga
inverkan inom den operativa flygverksamheten är i dag relativt knapphändig och därför
inte riktigt dokumenterad. Helt klart är emellertid att fenomenet elektromagnetismens
inverkan enligt ovan är en riskfaktor som ej längre kan förbises.
Redan för tiotalet år sedan började framsynta beslutsfattare inse kommande risker med
elektromagnetismens inverkan på modem flygmateriel och har tagit steget till att inte
använda magnetiserbart material vid nyanläggning och reparationer av ytbeläggningar vid
flygplatser.
Ett mycket stort antal flygplatser runt om i världen har därför hitills anammat metoden
GLAS GRID, som förutom att det är en antimagnetisk och självhäftande substans också
ger en betydligt ökad beständighet vid omtoppning av banbeläggningar.

Kapten Bengt Schmidt
Analytiker, flygsäkerhet 
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