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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 anerkjente føre var 
prinsipper og offisielle norske grenseverdier.   
 
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 innehar riktig kompetanse og måleutstyr, samt at de følger 
våre etiske grunnprinsipper.  
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Formål 
Måling av elektromagnetiske felt i 2. etasje i tomannsbolig i Liabakken 19A, Tønsberg. Bygget er en 
bolig i tre hvor det går en 3-fas enkelt-leder strømledning i lyktestolpene kun få meter fra husvegg. 
Eier av leilighet er el-overfølsom og ønsker å få utredet de elektromagnetiske felt inne i leilighet. 

Oppsummering og anbefalinger 
De elektromagnetiske feltene i måleobjektet fra 3-fas enkelt-leder strømledning i lyktestolpene 

utenfor kjøkken og soverom (blå linje på bildet under) var på måletidspunktet godt under Statens 

stråleverns grenseverdier for befolkningen generelt er (200µT), men godt over myndighetens 

utredningsnivå for magnetfelt (400nT eller 0,4µT). Maksimum målt verdi ble målt på soverom 

nærmest ledningene, se side 7 og 8 for mer detaljer. Høyeste målte verdi 1 meter over gulv var over 

2369nT (2,37µT), dvs. ca. 6 ganger høyere enn utredningsnivået.  
 

  
Linjestrekk ca. 1,5 meter fra vegg. 
 

Magnetfeltene vil normalt variere en del gjennom sesongene og er vanligvis på sitt høyeste på 

vinterstid. Dette skyldes at man på vinteren bruker mer strøm enn på somrene og at magnetfeltet er 

direkte proporsjonalt med strømmen i ledningene. – Da det på måletidspunktet var minus 6 grader 

celsius ute kan en anta at lasten på ledningene utenfor vegg lå noe over årsgjennomsnitt. 
 

For å få magnetfeltet ned til akseptabelt nivå inne i boligens 2. etasje er det kun 2 alternativer som vil 

kunne bedre det elektromagnetiske miljøet. - Man kan enten grave ledningsstrekket som går forbi 

bolig ned i bakken, eller skifte ut de tre én-leder ledningene med en revolvert kabel.  

http://www.nrpa.no/strom-og-hoyspent/hoyspentledninger
http://www.nrpa.no/strom-og-hoyspent/hoyspentledninger
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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 i 

vist i vedlegg 2 i denne rapporten. 
 

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 effekt 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 anbefaler grenseverdier som er godt under de gjeldende 

norske verdiene. 

 

 

 

Magnetfeltet fra en trefase kraftlinje eller en trafo er proporsjonalt med strømmen som går i linjene.  

 

 
 

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

Teoretisk: ved å doble avstanden til en trefase lederføring (kraftlinje), reduseres magnetfeltet til 1/4 

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

Spesielt for eloverfølsomme. 

Personer som har utviklet eloverfølsommhet har lave - og ofte individuelle - tålegrenser og anbefales 

å følge tyske bygningsbiologer sine anbefalinger (se vedlegg 2).  
 

Nyttige linker for mer informasjon: 

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

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

 Forening for eloverfølsomme: 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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Måleobjekt og omgivelser 
2. etasje i tomannsbolig i Liabakken 19A i Tønsberg 
 

  
  

Synlige kraftlinjer, transformator stasjoner osv. nær måleobjekt 
Det er ingen synlige kraftlinjer i nærhet av måleobjektet, men det er et 3-fas enkelt-leder linjestrekk 

i lyktestolpene rett utenfor bolig, som ligger veldig nær vegg i boligens 2. etasje.  
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Industri og anlegg nær måleobjekt 
Ingen annen industrivirksomhet i nærområdet som skulle påvirke måleresultatet. 

Måleobjekt 
Skisse over måleobjektets areal i 2. etasje bestående av kjøkken, soverom og stue 

 

  

 

        = Målepunkter, se side 8 for detaljer. 

 

 

Relevante faktaopplysninger relatert til måleperiode: 

 Utetemperatur på måletidspunkt ca. -6 grader Celsius 

 Måling av magnetfelt er foretatt ca. 1 meter over gulv 

3 

2 
1 

X 
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Måleresultater 
Måling og logging er utført med Gigahertz Solutions NFA1000, se vedlegg 3 for detaljer. 

Måleverdier 
Målte verdier under viser magnetfeltet målt ca. 1 meter over gulv. Som man ser av figuren under 

ligger måleverdiene i måleobjektet nærmest ledningsstrekket, og et godt stykke inn i bolig, godt over 

myndighetens utredningsnivå på 400nT / 0,4µT.  

 

 
 

 

Magnetfelt varierer over tid og er proporsjonat med strømforbruket i ledningsnettet.  

Måleverdiene over, med fargeillustrasjoner, er nåtidsmålinger og viser eksakte måleverdier på 

måletidspunktet. Årsgjennomsnittet forventes å ligge noe lavere enn de målte verdier. 
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Kommenter til målingen:  
 Magnetfelt varierer over tid og de oppgitte måleverdier er proporsjonal med den last (strøm) 

som gikk i 3-fas ledningsstrekket på måletidspunktet 

 Statens Stråleverns grenseverdi for magnetfelt er på 200.000nT (200µT), dvs. at målingene i bolig 

ligger godt under denne grenseverdien. 

 Statens Stråleverns utredningsnivå for magnetfelt er på 400nT (0,4µT), dvs. at deler av boligens 

areal ligger over utredningsnivå. 

 Det er vanskelig å skjerme magnetfelt 100% men det er mulig å gjøre innvendige skjermingstiltak 

som kan redusere magnetfeltet med inntil 50-90%. Dette er meget kostbart og vanskelig i slike 

boliger. Det enkleste er å flytte kilden lengre bort fra bolig. 

 El. overfølsomme kan oppleve store problem med opphold i store deler av boligens 2. etasje.  
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Vedlegg 1 - Variasjon i måleresultatene. 
 

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

 

2. Lavfrekvens magnetiske felt kan variere relativt mye i løpet av døgnet eller året. Dette 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. 

 

 

Grafen over viser variasjon i 50Hz magnetfeltet i perioden kl. 17:07 – 17:34, 9. Januar 2016 

Måling er foretatt på kjøkkenbordet i 2. etasje. 
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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 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 effekt og grenseverdier, dog er det noen organisasjoner som er mer 

forsiktige enn andre i sine anbefalinger. EU har ikke akseptert de siste anbefalingene fra ICNIRP og 

har derfor 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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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 dataskjermer. 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: 

 Statens strålevern 

 Bioinitiative rapporten 2012 

 Europarådets resolusjon 1815 (2011) 

 Seletun Rapporten 2009 

 Østerikske legeforeningens anbefaling (se side. 9)  

  

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.nrpa.no/temaartikler/90641/hoeyspentledninger-og-transformatorer
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://freiburger-appell-2012.info/media/EMF%20Guideline%20OAK-AG%20%202012%2003%2003.pdf
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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 

 

Narda ELT400 m/100cm2 isotrop probe   1 Hz – 400 kHz  50 Hz - 120 kHz: ±4 % 

  

 

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. 

 

 


