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EMF Consult leverer måletjeneste for kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, i bilen 

eller på arbeidsplassen. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til både offisielle 

norske grenseverdier, biologisk baserte anbefalinger fra anerkjente miljøer, og grenseverdier satt ut 

fra føre- var-prinsipper.   
 

Våre måletjenester tilbys gjennom et nettverk av uavhengige måleteknikere. Måleteknikerne er ikke 

ansatt i EMF Consult men jobber som selvstendige gjennom egne firmaer. Hver måletekniker står selv 

ansvarlig for selve måleoppdraget og kvaliteten av dette samt for fakturering fra eget firma. 
 

EMF Consult garanterer gjennom opplæring, etterutdanning og standardisering av målerapporter 

osv. for at måleteknikerne i vårt nettverk har riktig kompetanse og måleutstyr, samt at de følger våre 

etiske grunnprinsipper. 
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Formål 
Kartlegge elektromagnetiske felt og stråling i leilighet i 5. etasje i en blokk i Haugerudveien 74 på 

Haugerud i Oslo. Målingen er foretatt fordi beboer føler ubehag etter installasjon av ny automatisk 

strømmåler (Aidon AMS).  

Oppsummering og anbefalinger 

Generelt 

Det lavfrekvente elektromagnetiske miljøet i måleobjektet ligger på gjennomsnittet for norske 

boliger.  

De lavfrekvente elektriske feltene er som gjennomsnitt for norske boliger.  

Den høyfrekvente elektromagnetiske strålingen var på måletidspunktet godt under Statens 

Stråleverns grenseverdier, men over Europarådets langsiktige målsetting og langt over 

Byggbiologinormen (SMB-2008) og EUROPAEMs retningslinjer 2016. 

Stråling fra mobilsendere, AMS, trådløse nett og telefoner (høyfrekvens) 

Nedenfor er strålingen i boligen sammenlignet med termiske og biologiske grenseverdier. 

  

Termisk baserte grenseverdier:  

 De høyeste verdiene som ble målt i leiligheten ligger på 0,043% av grensen som Statens 

Strålevern har satt for å unngå skadelig oppvarming av kroppsvev (10 000 000 µW/m2 for 

WiFi).  

 

Biologisk baserte grenseverdier: 

 Høyeste verdi som ble målt i godstolen i stuen (4 300 µW/m2) er 43 ganger høyere enn 

Europarådets Europarådets langsiktige mål setting for å unngå skadelige biologiske effekter 

(100 µW/m2).  

 Sammenlignet med EUROPAEM’s og Tyske Byggbiologer’s anbefalinger (1-10 µW/m2), er 

maksimal strålingen inne i stuen mer enn 430 ganger høyere. 

 

Personer som har utviklet el overfølsomhet har lave - og ofte individuelle - tålegrenser og anbefales å 

følge tyske bygningsbiologer sine anbefalinger (se vedlegg 3). 

Lavfrekvens magnetiske felt 

De elektromagnetiske feltene fra strømnettet var på måletidspunktet godt under myndighetens 

utredningsnivå for magnetfelt (som er 400nT eller 0,4µT). Magnetfeltet vil øke noe på kalde 

vinterdager da magnetfeltet varierer proporsjonalt med strømmen som går i ledningene. Magnetfelt 

kan være vanskelig og kostbart å redusere. 

Lavfrekvens elektriske felt 

De elektriske feltene er som gjennomsnittet for Norske boliger. De elektriske kommer fra i hovedsak 

fra det elektriske anlegget og elektrisk utstyr som er koblet på ledningsnettet. De elektriske feltene 

kan skjermes ved hjelp av skjermende materialer/kabler som forbindes til jord.  

 

 

http://www.nrpa.no/artikler/1/93310/utredningsnivaa-for-oppfoering-av-skoler-barnehager-og-boliger
http://www.nrpa.no/artikler/1/93310/utredningsnivaa-for-oppfoering-av-skoler-barnehager-og-boliger
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Anbefalinger 

 

Fysisk skjerming av høyfrekvens stråling og lavfrekvens elektriske felt er mulig men kan være 

forholdsvis kostbart. Det enkleste er ofte å fjerne eller flytte kildene til felt og stråling. Basert på 

de målinger som ble utført har vi følgende anbefalinger. 

 

1. Sterkeste strålingskilde i leilighet var WiFi fra GET boks i stuen. GET boksen stråler 

kontinuerlig 24 timer i døgnet, selv når den står i Standby modus! Det anbefales å kable opp 

PC direkte fra GET boksen med en Ethernet kabel og kontakte GET og få de til å slå av WiFi 

permanent. Alternativt bør man trekke ut strømmen på GET boksen når den ikke er i bruk og 

kun bruke den ved behov. 

Dersom man har behov å bruke trådløst nettverk er et alternativt å kjøpe en ECO WiFi router 

som man kobler til nettutgangen på GET boksen. ECO WiFi router kan redusere strålings nivå 

med over 90% sammenlignet med vanlige routere.  

2. I stuen er det elektromagnetisk stråling fra AMS målerne (3 stk) plassert i sikringsskapene i 

korridoren utenfor leilighet. Eneste måten å få redusert denne strålingen er ved å utføre 

skjermede tiltak på stueveggen mot korridor. Det enkleste tiltaket vil være å bruke en 

skjermende maling på hele denne veggen. 

3. På hoved soverommet er det, i tillegg til WiFi fra stuen, også er DECT signal fra en trådløs 

telefon i naboleilighet. Anbefaler umiddelbart å snu soveretning slik at hodet kommer bort 

fra naboens vegg og inn mot stuen. Langsiktig vil jeg anbefale å skjerme soveromsvegg mot 

nabo og mot egen bod med skjermende maling. For å teste ut om skjerming vil fungere 

tilfredsstillende kan man midlertidig henge opp vanlig aluminiumsfolie på hele veggen mot 

nabo. Husk å henge folien opp med noe overlapp. 

4. NB: Husk også å slå av de trådløse senderne (WiFi og Bluetooth) på PC og Smart telefonen 

når det trådløse nettverket ikke er i bruk.  

 

Av erfaring kan det ta inntil 6 uker etter korrigerende tiltak er gjennomført før man merker resultat av 

tiltakene. Etter 6 uker bør man sjekke sin egen tilstand i forhold til de symptomer/plager man eventuelt 

har notert før korrigerende tiltak ble gjennomført, og se om det er noen merkbar forskjell. 

NB: Undersøkelsen har blitt utført etter undersøkers beste viten og vilje. Garantikrav forbundet med 

undersøkelsen og konklusjon er utelukket. 

 

 

 

 

 

 

http://emf-consult.com/produkt/lavstrale-router-eco-wifi-03/
http://emf-consult.com/produktkategori/skjerming-materiale/maling/
http://emf-consult.com/produktkategori/skjerming-materiale/maling/
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Generelle råd og forebyggende tiltak 

 

Andre generelle tiltak som man kan utføre for å redusere elektromagnetiske felt til et minimum. 

 

1. Ledninger som er koblet til strømnettet, selv om det ikke går strøm i dem, gir elektriske felt. 

Det anbefales derfor å rydde opp i «lednings bunter» og flytte ledninger og annet elektrisk 

utstyr så langt bort fra arbeidsplass som mulig. 1 meter avstand er ofte nok til å eliminere 

bort disse feltene helt.  

2. Spenningsomformere/transformatorer og ladere har ofte et høyt magnetfelt. Det anbefales å 

flytte ladere og transformatorer så langt bort fra arbeidsplass og oppholdssoner som mulig. 1-

2 meter avstand er ofte nok til å eliminere bort disse feltene helt. Alle spenningsomformere 

lager slik «skittenstrøm» på ledningsnettet. Denne støyen kan også reduseres ved å montere 

filter mellom støykilde og stikkontakt, D6744 grenkontakt med 6 stikkontakter og 

overspenningsvern). 

3. Det anbefales å bytte ut alle sparepærer og lysstoffrør inne i måleobjektet med halogenpærer 

da sparepærer og lysstoffrør ge erelt ge ererer e  del støy ”skitte strø ”  på strø ettet.  

4. Nettbrett og bærbar PC har alle forholdsvis høye høyfrekvens nærfelt. Stråling fra disse kan 

redusere ved man bruker kablet PC nettverk (LAN) og kun har på den trådløse senderen når 

man har behov for å bruke det trådløse nettet.  

NB: Husk også å slå av de trådløse se der e WiFi og Bluetooth  på PC’e e, Nettbrette e og 
Smart telefonene når det trådløse nettverket ikke er i bruk.  

5. Ved bruk av mobiltelefon slå av WiFi, Bluetooth og Mobildata og bruk dette kun når du har 

behov for nedlasting av data. Bruk også handsfree løsningen eller bruk høyttaler funksjonen 

slik at du kan holde telefonen så langt som mulig fra hode/kroppen. Bruk gjerne en 

handsfree løsning som bruker en plastoverføring de siste 15-20cm opp til hodet så slipper du 

noen elektriske felt inntil hodet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emf-consult.com/#!product/prd1/4549188061/stikkontakt-2%2B4-m-skittenstr%C3%B8mfilter-og-overspenni
http://www.emf-consult.com/#!product/prd1/4549188061/stikkontakt-2%2B4-m-skittenstr%C3%B8mfilter-og-overspenni
http://www.emf-consult.com/#!product/prd1/4488960181/airtube---stereo-%C3%B8repropper%2C-reduser-emf-med-99%2C9%25
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Måleresultat  

Logging av elektromagnetiske felt fra Automatisk Strømmåler (AMS) 

 

 

Måling er foretatt ved sofa i stuen, en halv meter fra veggen ut mot korridor hvor AMS meterne er 

montert. - Loggen viser pulsene fra AMS måler over en 30 minutters periode. Kommunikasjonen 

mellom de tre AMS målerne i korridoren rett utenfor er relativ svak og er knapt synlig nederst på 

graf. De høyeste signalene (ca. 150 og 300 µW/m2) er mest sannsynlig relatert til kommunikasjon 

med AMS målere montert i etasjen over og under. 

 

  

Pulsene fra AMS kommer oftere enn hvert sekund og har en pulsbredde på ca.17.6 millisekund 
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Seng Soverom 

 

Elektromagnetiske felt (Radiofrekvent stråling)

ICNIRP

ICNIRP guidelines 1998 Europarådets resolusjon 

nr. 1815, 2011

Byggbiologi standard 

SBM-2015 for soveplass

Tjeneste / Frekvens 

Effekttetthet 

S [µW/m
2
]

Grenseverdi 

L [µW/m
2
]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefalt 

målsetting  ( 100 µW/m
2 

)

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 10 µW/m
2 

)

Broadband 27-3300 MHz 380 10.000.000 0,0000380 0,00380% 380% 3800%

Low Pass (27-480 MHz) FM, DAB, TETRA 2 2.000.000    0,0000010 0,00010% 2% 20%

TETRA (380-400 MHz) 0 2.000.000    0,0000000 0,00000% 0% 0%

800 MHz (LTE/4G) 0 4.000.000    0,0000000 0,00000% 0% 0%

870-875 MHz (Aidon AMS) 1 4.500.000    0,0000002 0,00002% 1% 10%

900 MHz (GSM, UMTS/3G) 3 4.500.000    0,0000007 0,00007% 3% 30%

1800 MHz (GSM, LTE/4G) 1 9.000.000    0,0000001 0,00001% 1% 10%

2100 MHz (UMTS/3G) 0 10.000.000 0,0000000 0,00000% 0% 0%

DECT  (1880-1900 MHz) 20 9.500.000    0,0000021 0,00021% 20% 200%

WLAN (2400 - 2485 MHz) 200 10.000.000 0,0000200 0,00200% 200% 2000%

2600 MHz (LTE/4G) 0 10.000.000 0,0000000 0,00000% 0% 0%

Broadband 2,4-10 GHz 1 10.000.000 0,0000001 0,00001% 1% 10%

Magnetiske felt

Tjeneste / Frekvens 

Flukstetthet  

B [nT]

Grenseverdi 

L [nT]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

Eksponerings faktor i 

forhold til 

utredningsverdi (400 nT)

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 20 nT
 
)

Broadband 5 Hz-1000 kHz 14 100.000       0,0001400 0,014% 3,5% 70,0%

Elektriske felt

Tjeneste / Frekvens 

Elektrisk felt E 

[V/m]

Grenseverdi   

L [V/m]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

EU resulosjonen har 

ingen anbefaling

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 0,3 V/m
 
)

Broadband 5 Hz-1000 kHz 5 5.000            0,0010000 0,10% 1666,7%
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Godstol Stue 

Elektromagnetiske felt (Radiofrekvent stråling)

ICNIRP

ICNIRP guidelines 1998 Europarådets resolusjon 

nr. 1815, 2011

Byggbiologi standard 

SBM-2015 for soveplass

Tjeneste / Frekvens 

Effekttetthet 

S [µW/m
2
]

Grenseverdi 

L [µW/m
2
]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefalt 

målsetting  ( 100 µW/m
2 

)

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 10 µW/m
2 

)

Broadband 27-3300 MHz 4400 10.000.000 0,0004400 0,04400% 4400% 44000%

Low Pass (27-480 MHz) FM, DAB, TETRA 2 2.000.000    0,0000010 0,00010% 2% 20%

TETRA (380-400 MHz) 0 2.000.000    0,0000000 0,00000% 0% 0%

800 MHz (LTE/4G) 0 4.000.000    0,0000000 0,00000% 0% 0%

870-875 MHz (Aidon AMS) 135 4.500.000    0,0000300 0,00300% 135% 1350%

900 MHz (GSM, UMTS/3G) 3 4.500.000    0,0000007 0,00007% 3% 30%

1800 MHz (GSM, LTE/4G) 1 9.000.000    0,0000001 0,00001% 1% 10%

2100 MHz (UMTS/3G) 0 10.000.000 0,0000000 0,00000% 0% 0%

DECT  (1880-1900 MHz) 1 9.500.000    0,0000001 0,00001% 1% 10%

WLAN (2400 - 2485 MHz) 4300 10.000.000 0,0004300 0,04300% 4300% 43000%

2600 MHz (LTE/4G) 0 10.000.000 0,0000000 0,00000% 0% 0%

Broadband 2,4-10 GHz 1 10.000.000 0,0000001 0,00001% 1% 10%

Magnetiske felt

Tjeneste / Frekvens 

Flukstetthet  

B [nT]

Grenseverdi 

L [nT]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

Eksponerings faktor i 

forhold til 

utredningsverdi (400 nT)

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 20 nT
 
)

Broadband 5 Hz-1000 kHz 14 100.000       0,0001400 0,014% 3,5% 70,0%

Elektriske felt

Tjeneste / Frekvens 

Elektrisk felt E 

[V/m]

Grenseverdi   

L [V/m]

Eksponerings-

faktor ER =S/L

Relativ verdi i forhold til 

grenseverdi i prosent

EU resulosjonen har 

ingen anbefaling

Eksponerings faktor i 

forhold til anbefaling        

( 0,3 V/m
 
)

Broadband 5 Hz-1000 kHz 7 5.000            0,0014000 0,14% 2333,3%
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Elektromagnetiske felt og virkning på mennesker 
Vi blir alle påvirket av elektromagnetiske felter (EMF) i hverdagen. Mennesker reagerer forskjellig på 

miljøpåvirkningene som de utsettes for. Noen får ubehag eller utvikler overfølsomhet for 

elektromagnetiske felt. Tålegrensen varierer fra person til person. En oversikt over grenseverdier er 

vist i vedlegg 2 til denne rapporten. 
 

 

Høyfrekvens stråling fra mobiltelefoner, trådløse nett og lignende 

Blant forskere og fagfolk er det en diskusjon om grenseverdier for mikrobølge stråling skal fastsettes 

basert på termiske effekter (oppvarming av kroppsvev) eller om der fins vitenskapelig grunnlag for å 

ta hensyn til andre biologiske effekter av stråling.  
 

Statens Strålevern mener at det ikke er tilstrekkelig sikkert påvist at mennesker blir påvirket av annet 

enn oppvarming av kroppsvev, og legger derfor til grunn termiske effekter for sine grenseverdier. 

Skadelige langtidsvirkninger av stråling anses ikke som tilstrekkelig sikkert påvist. 

 

Europarådet hadde i 2011 en gjennomgang av nyere forskningsresultater og mener at biologiske 

effekter er tilstrekkelig dokumentert og at grenseverdier baserte biologisk effekter derfor må legges 

til grunn.  

Grenseverdier som er fastsatt ut fra biologiske effekter er rundt regnet 100 000 ganger lavere enn de 

som baserer seg på virkninger av kortvarig oppvarming. I vedlegg 3 finner dere litt mer om 

grenseverdier. 
 

 

Elektromagnetiske felt fra strømnettet 

Fra det vanlige strømnettet kommer det to typer elektromagnetiske felt, magnetisk og elektrisk felt. 
 

 

Magnetisk felt fører til at det induseres svake elektriske strømmer som sirkulerer 

inne i kroppen. I hovedtrekk er det enighet om virkninger og grenseverdier, dog er 

det noen som er mer forsiktige enn andre i sine anbefalinger. 
 

 

Elektriske felt fører til at det induseres svake strømmer som går gjennom kroppen. 

Tyske bygningsbiologer og EUROPAEM, den europeiske organisasjon for 

miljømedisinere, anbefaler grenseverdier som er langt under de gjeldende norske 

verdiene. 
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Magnetfeltet fra en trefaset kraftlinje eller en transformator er proporsjonalt med strømmen som 

går i linjene. 

 

Teoretisk: ved å doble avstanden til en leder (f. eks. i varmekabel), reduseres magnetfeltet til 1/2 

Teoretisk: ved å doble avstanden til en trefase lederføring ("høyspentlinje"), reduseres magnetfeltet 

til 1/4 

Teoretisk: ved dobling av avstanden til en transformator eller motor vil feltet blir redusert til 1/8 

 

 

Spesielt for el. overfølsomme 

Personer som har utviklet el.-overfølsomhet har lave - og ofte individuelle - tålegrenser. Hva de 

reagerer på, og hva slags symptomer de får, kan være ulikt fra person til person. El-overfølsomme 

anbefales å følge tyske bygningsbiologer sine anbefalinger (se vedlegg 2), eller EUROPAEM 

retningslinjene.  

 

 

Nyttige linker for mer informasjon: 

 Statens Strålevern:  http://www.nrpa.no  

 Folkets Strålevern:  http://www.folkets-stralevern.no  

 Forening for el. overfølsomme: http://www.felo.no  

 EMF Consult:   http://www.emf-consult.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrpa.no/
http://www.folkets-stralevern.no/
http://www.felo.no/
http://www.emf-consult.no/
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Variasjon i måleresultatene. 

 

1. Alle måleresultater og opplysninger i rapporten gjelder forhold slik de var på måletidspunktet.  

 

2. Stråling fra mobilnettet kan variere mye.  Dette skyldes at sendereffekten fra mobilmastene 

varierer med trafikken i nettet. I tider med høy teletrafikk kan strålingen være 4 – 6 ganger 

sterkere enn i perioder med liten teletrafikk. 

Over tid kan forholdene endres på grunn av nye utbygginger av sendere i området, eller det kan 

være at noen av naboene anskaffer trådløs fasttelefon (DECT), trådløst datanett (WiFi /WLAN) 

eller annet trådløst utstyr. Dette vil føre til endringer i den høyfrekvente elektromagnetiske 

strålingen. 

 

3. Lavfrekvens magnetiske felt kan variere relativt mye i løpet av døgnet eller året. Dette skjer fordi 

slike felt genereres av elektriske strømmer. Om vinteren med mye forbruk av elektrisk kraft vil 

strømmen i ledningsnettet være høyere enn om sommeren med lavt strømforbruk. Lav strøm gir 

lave magnetiske felt. Strømforbruket varierer også i løpet av døgnet, slik at de magnetiske 

feltene også vil variere i løpet av døgnet. 

 

4. Lavfrekvens elektriske felt er mer stabile. De kommer hovedsakelig fra den elektriske 

spenningen i strømledninger. I boliger og i høyspentnettet varierer spenningen lite. 

 

  



S i d e  | 14 

  

 

www.emf-consult.no   

 

Vedlegg 2 – Grenseverdier 

 

Offisielle grenseverdier og anbefalinger er relativt detaljerte og beskrevet i omfattende dokumenter. 

Hovedtrekkene i disse dokumentene er gjengitt i det etterfølgende. Hovedregelen til Statens 

Strålevern er at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig.  

 

Grenseverdier for stråling fra mobiltelefoner, trådløse nett og lignende.  

Mellom forskere, myndigheter og bransjen pågår diskusjon om grenseverdier for mikrobølge stråling 

skal fastsettes basert på termiske effekter (oppvarming av kroppsvev) eller om det skal tas hensyn til 

biologiske effekter av stråling som påvises i forskning, men som enkelte faggrupper ikke anser som 

tilstrekkelig sikkert påvist.  

Anbefalte grenseverdier fastsatt ut fra biologiske effekter er rundt regnet 100 000 ganger lavere enn 

om en kun ser på kortvarige termiske effekter. For spesielt følsomme settes de ofte enda lavere. 

 

Termiske effekter 

Når kroppsvev utsettes for mikrobølgestråling kan det føre til oppvarming av vevet. Grenseverdiene 

for mikrobølgestråling er utarbeidet av en privat stiftelse (ICNIRP) som legger virkninger av 

oppvarming - termiske effekter - til grunn for sine anbefalinger. Grenseverdien er satt slik at 

oppvarming av kroppsvev ikke skal overstige 1 °C i løpet av seks minutter. Langtidseffekt av stråling 

er vurdert som ikke tilstrekkelig sikkert påvist. Denne internasjonale komiteen mente da den 

utarbeidet sine retningslinjer og referanseverdier i 1998 (med revisjon for lavfrekvente felt i 2010) at 

andre biologiske effekter i kroppen ikke var tilstrekkelig dokumentert og forstått til at de kunne 

legges til grunn for å utforme referanseverdier og grenseverdier. ICNIRP-retningslinjene legger 

ansvaret for å utforme grenseverdier i henhold til den til enhver tid foreliggende kunnskapsstatus på 

stater og arbeidsgivere.  

 

Statens strålevern legger termiske effekter til grunn for fastsettelse av norske grenseverdier og 

bruker de referanseverdiene som er anbefalt av ICNIRP som grenseverdier. I følge Statens strålevern 

er langtidsvirkninger av stråling tatt hensyn til på den måten at kunnskapsstatus, slik Statens 

strålevern vurderer det, ikke tilsier at slike virkninger kan påvises når strålingen er under 

grenseverdiene. 

 

Biologiske effekter 

Et stort antall forskere mener at det er påvist biologiske effekter av elektromagnetiske felt ved langt 

lavere eksponeringsnivå enn dagens offisielle grenseverdier. Dette gjelder både lavfrekvens 

elektriske felt (f.eks. fra høyspent eller husholdningsstrøm), fra magnetfelt og fra høyfrekvens, 

radiofrekvens felt, for eksempel stråling fra mikrobølger, så som mobiler, smartmålere, babycalls, 

DECT-telefoner, WiFi, m.m. Eksempel på slike virkninger er ionetransport gjennom cellemembraner, 

skade på DNA og påvirkning på produksjon av stresshormoner.  

 

Europarådet har gått gjennom nyere forskning og mener at biologiske effekter fra mikrobølgestråling 

er tilstrekkelig påvist og bør derfor legges til grunn ved fastsettelse av grenseverdier. Ut fra dette 

vedtok Europarådet i mai 2011 å anbefale at medlemslandene snarest innfører nye og betydelig lavere 
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grenseverdier enn de som gjelder i dag. Europarådets anbefalte grenseverdier er 100 000 ganger 

lavere enn de gjeldende norske verdiene. 

 

Byggbiologi er en tverrfaglig spesialisering som ble utviklet i Tyskland, og som har fått en betydelig 

utbredelse i Mellomeuropa. Byggbiologene har sin egen standard som setter tiltaksgrenser for en 

rekke miljøbelastninger, blant annet for elektromagnetiske felt. Deres anbefalte øverste tiltaksgrenser 

("meget sterk grunn for tiltak") er stort sett i området 100.000 ganger strengere enn ICNIRPs, og 

sammenfallende med Europarådets anbefaling. 

 

EUROPAEM er den europeiske organisasjon for miljømedisinere. I 2015 publiserte EUROPAEM sine 

første retningslinjer for forebygging, diagnostisering og behandling av EMF-relaterte helseproblemer 

og sykdommer. Denne standarden foreligger også på dansk. Den gir anbefalte grenseverdier som er 

basert på foreliggende forskning, både teoretiske studier, praktiske forsøk, epidemiologi og 

klinisk/terapeutisk arbeid. EUROPAEM-retningslinjene gir nyanserte grenseverdier utfra 

radiosignalets egenskaper, for dag og natt, og egne grenser for spesielt følsomme personer. 

 

EUROPAEMs grenseverdier er upraktiske i tabell-oversikter, men gode og rimelig enkle å benytte i 

vurderinger. 

 

 

Eloverfølsomme  

Eloverfølsomme anbefales å følge anbefalingene som er utarbeidet av tyske bygningsbiologer for 

soveplasser (se egne tabeller i vedlegget om grenseverdier). - Tålegrenser er meget individuelle så 

her må man bare prøve seg frem inntil man finner det som passer for hver enkelt. 

 

Strålingsverdier angis i µW/m2, det vil si mikroWatt per kvadratmeter, som er et mål på hvor mye 

energi som tilføres en flate i gjennomsnitt. I figuren på neste side er grenseverdiene for Statens 

Strålevern og Europarådet vist sammen med noen andre grenseverdier.  
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Neglisjerbar Moderat Sterk Svært sterk

< 0.1 0,1 - 10 10 - 1 000 > 1 000

Tyske bygningsbiologer, anbefaling for soverom (µW/m2)

Tabellen gjelder hver enkelt HF kilde, dvs GSM. UMTS, WiMAX, TETRA, 

DECT, WLAN osv.
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Grenseverdier for elektromagnetiske felt fra strømnettet 

De fleste apparater i boliger og kontorlokaler har grunnfrekvens på 50 Hz. Et viktig unntak er 

induksjonskomfyrer som er kommet på markedet de senere årene. Disse lager et magnetisk felt i som 

varmer opp kokekarene, frekvensen på dette feltet er 20 – 70 kHz. Grenseverdiene for frekvenser 

over 2 - 3 kHz er rundt regnet 10 ganger lavere er grenseverdien for vanlig strømnett (50 Hz).  

Lavfrekvens magnetfelt 

Magnetfelt fører til at det induseres svake elektriske strømmer som sirkulerer inne i kroppen. I 

hovedtrekk er det enighet om forholdet mellom styrke ("effekt") og grenseverdier, dog er det noen 

organisasjoner som er mer forsiktige enn andre i sine anbefalinger. EU har ikke akseptert de nyeste 

anbefalingene fra ICNIRP og har derfor noen lavere grenseverdier enn Norge. 

 

 

 

 

  

Neglisjerbar Moderat Sterk Svært sterk

< 20 20 - 100 100 - 500 > 500

Tyske bygningsbiologer, anbefaling for soverom (nT)
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Lavfrekvens elektriske felt 

Elektriske felt fører til at det induseres svake strømmer som går gjennom kroppen. Tyske 

bygningsbiologer anbefaler grenseverdier som er godt under de gjeldende norske verdiene. 

Det er to forskjellige måter å måle elektrisk felt – enten som potensialfri måling eller med jord som 

referanse. Potensialfri måling forteller feltstyrken på målestedet uten referanse til jord, mens når det 

brukes jord som referanse, måles feltets styrke i forhold til jord. 

 

 

 

 

  

Potensialfri måling

Neglisjerbar Moderat Sterk Svært sterk

< 0,3  0,3 - 1,5 1,5 - 10 > 10

Jord som referanse

Neglisjerbar Moderat Sterk Svært sterk

< 1  1 - 5 5 - 50 > 50

Tyske bygningsbiologer, anbefaling for soverom (V/m)

Tyske bygningsbiologer, anbefaling for soverom (V/m)
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Datautstyr 

TCO-standarden for datautstyr har sin opprinnelse fra Tjänstemännens Centralorganisation i Sverige. 

Fra begynnelsen på 80-tallet merket de økende helseproblem hos sine medlemmer som arbeidet 

foran datidas dataskjermer, som var basert på CDU-teknologi, det vil si billedrør, og hadde svært lite 

skjerming. Man fant at årsaken var sterke elektromagnetiske felt rundt skjermene. I mangel av gode 

retningslinjer etablerte de sine egne krav til datautstyr (TCO-standarden). I dag er ca. 50 % av alle 

dataskjermer merket med TCO-sertifikat. 

 

 

 

Referanser: 

 Bioinitiative-rapporten 2012 

 Europarådets resolusjon 1815 (2011) 

 Seletun Rapporten 2009 

 Tyske Byggbiologiske normer for soveplass (2008).  

 EUROPAEM guidelines 2016 

  

Elektrisk felt Magnetisk felt

10 V/m (30 cm) 250 nT (30 cm)

1 V/m (30 cm) 25 nT (30 cm)

Måles med jord som referanse og TCO probe

TCO bånd 1 (5 Hz - 2 kHz)

TCO bånd 2 (2 kHz - 400 kHz)

TCO grenseverdier for datautstyr

http://www.bioinitiative.org/conclusions/
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm
http://www.sagereports.com/smart-meter-rf/docs/Fragopoulou_et_al_2010b.pdf
http://www.baubiologie.de/downloads/english/richtwerte_2008_englisch.pdf
https://europaem.eu/en/library/blog-en/97-europaem-emf-guideline-2016
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Vedlegg 3 - Måleutstyr  

 

 

Måleutstyr, frekvensområde og nøyaktighet 

Frekvensområdet vi kan måle er 5Hz til 1MHZ og 27MHZ til 10GHz. Dette inkluderer de fleste av de 

elektromagnetiske kildene vi til daglig omgir oss med. 

 

Til målingen ble det benyttet instrumentene som er vist i oversikten nedenfor. Nøyaktigheten til 

dette måleutstyret er omtrent den samme som det Post og teletilsynet benytter (±4,5 dB og ±5,3 db). 

  

Instrument 

Fabrikat, Type      Frekvensområde   Nøyaktighet 

 

LF Analysator 

Gigahertz Solutions, NFA 1000   5 Hz – 1 MHz,    50 / 60 Hz: ±5 % 

16 Hz - 30 kHz: ±1 dB 

5 Hz - 1000 kHz: ±2 dB 
 

deTekta, «Skittenstrømsmåler»  10 kHz – 1 MHz  ± 10% 

 

RF Analysator 1 

Gigahertz Solutions, HF59B   27 MHz – 3,3 GHz,  ±3 dB (med logper antenne)  

 

Gigahertz Solutions, HFW59D   2,4 GHz – 10 GHz,  ±4,5 dB (med logper antenne) 

 

Båndpass filter 

Gigahertz Solutions, FF10   Tjeneste spesifikt,  ±2 dB demping: < 1 dB 

 

Tilleggsutstyr 

TCO probe, LogPer antenne, Isotrop antenne, forforsterkere, dempeledd og filtre. 

LF analysatoren (NFA 1000) har logge mulighet slik at data kan registreres over en lengre tidsperiode 

ved behov (opp til 1,5 døgn, kan utvides til flere måneder). 

 

Kalibrering 

Alle måleinstrumentene blir jevnlig sammenlignet med referanse instrumenter for å sjekke at de 

ligger innenfor norm. 


