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EMF CONSULT AS  

EMF Consult leverer måletjenester og produkter for kartlegging og redusering av elektromagnetisk 

belastning på arbeidsplasser i industrien (landbasert og offshore), i kommunale og statlige bygg, og i 

private hjem. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til anerkjente «føre-var» 

prinsipper og offisielle norske og internasjonale grenseverdier. Ved hjelp av analyse og innsamlede 

data, kan vi sammen med kunde foreslå spesifikke og tilpassede skjermingsforslag for å redusere 

EMF-eksponeringsnivåene. 

Våre måle- og konsulenttjenester tilbys gjennom et nettverk av måleteknikere. En måletekniker kan 
være «uavhengig» eller «intern». En uavhengig måletekniker har ikke et ansettelsesforhold eller en 
annen form for avhengighet til EMF CONSULT enn en medlemsavtale, mens en intern måletekniker 
er direkte ansatt i EMF CONSULT. De uavhengige måleteknikerne er sertifisert av EMF CONSULT men 
jobber selvstendige gjennom egne firmaer. Hver måletekniker står derfor selv ansvarlig for selve 
måle-/konsulentoppdraget 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. 

Ansvarsbegrensning 

Måleoppdrag vil alltid bli utført etter måletekniker ’s beste viten og vilje. Selv om informasjonen og 
anbefalingene i våre rapporter, på våre nettsider, produktark, bruksanvisninger osv. presenteres i 
god tro og antas å være korrekt, gir EMF CONSULT ingen garantier for at informasjonen er fullstendig 
eller nøyaktig.  

All informasjon i denne rapporten og på nettstedet www.emf-consult.no, inkludert: tekst, bilder, lyd 
eller andre formater er opprettet for informasjonsformål.  

EMF CONSULT kan ikke stå ansvarlig for innhold i lenkede nettsider opprettet av 3.part. 

 

(Merk: bruk de blå lenkene i dokumentet for mer utdypende informasjon.) 
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Oppdragsgiver 
 

Oppdragsgiver:  

Hustadvika kommune 

Tingplassen 1 

6440 Elnesvågen 

Kontaktperson: Kim Atle Kvalvåg, Prosjektleder skoleutbygging 

Mob: +47 958 16 408 

E-post: kim.atle.kvalvag@hustadvika.kommune.no  
 

Formål 
Kartlegge elektromagnetiske felt (EMF) og stråling i forbindelse med at ICE har montert antenner for 

4G på et kommunalt bygg. Oppdragsgiver ønsker å kontrollere at angitte nivåer for EMF er innenfor 

grenseverdier i områder der elever og ansatte har varig opphold.  
 

Målepunktene hvor det ble utført orienterende målinger av elektromagnetiske felt ble utpekt av 

oppdragsgiver. Hensikten var å sammenlikne måleresultatene med gjeldende norske grenseverdier 

og internasjonalt anerkjente «føre-var» anbefalinger. 
 

Oppsummering og anbefalinger 

Konklusjon 

Alle målinger ligger på måletidspunktet under gjeldende norske grenseverdier. 

Den høyfrekvente elektromagnetiske strålingen ute i skolegård og inne i kontorlokalene var på 

måletidspunktet relativ lav sammenliknet med gjeldende tiltaksnivå, og rådets anbefaling for den 

generelle befolkningen inkludert gravide.  

 

For høyfrekvent elektro-magnetisk stråling i frekvensområdet 30MHz – 3GHz ble maksimal verdi 

192,5mW/m2 målt på taket av ungdomsskolebygg, ca. 20 meter fra 4G antennene (LTE 800MHz) 

montert på ventilasjonsbygg, se bilde. Dette tilsvarer 4,95% av rådets anbefaling på 4.000mW/m2. 
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Den elektromagnetiske strålingen reduseres raskt med avstand. Selv om den totale strålings-

belastningen i målepunktene ute i skolegårdene ligger på kun 0,5% av grenseverdi ligger den noe 

høyere enn hva man normalt eksponeres for av elektromagnetisk stråling i samfunnet. - Ifølge 

Nasjonal kommunikasjons-myndighet (Nkom) eksponeres vi normalt for nivåer godt under en 

tusendedel (en promille) av grenseverdiene de aller fleste steder. 

Anbefalinger basert på gjeldende norske offisielle grenseverdier 
Det er på bakgrunn av måledata og med referanse til gjeldende norske forskrifter og grenseverdier 

ikke krav til å gjøre tilpasninger eller endringer i de områdene som er omfattet av denne rapporten.  

Selv om måleverdiene på måletidspunktet ikke overskrider gjeldende grenseverdier, er det innen 

forskningen noe usikkerhet knyttet til gjeldende grenseverdier. De norske anbefalte grenseverdiene 

er satt ut fra korttidseksponering og langtidseksponering er ikke hensyntatt. Basert på denne 

usikkerheten, ønsket Hustadvika kommune derfor at måleverdiene også ble sammenlignet med 

«føre-var» anbefaling til Europarådet. 

Vi vil uansett hvilke grenseverdier eller anbefalinger man velger å følge anbefale at eksponeringen av 

de ansatte og elever holdes så lav som praktisk mulig, og reduseres dersom god praksis innen det 

aktuelle området tilsier dette.  

I forhold til opphold oppe på taket hvor antennene er montert er det satt opp følgende advarsels-

skilt som advarer mot farene ved å oppholde seg foran antennen i lengre tid. Vi anbefaler at man 

følger denne advarselen og eventuelt ber ICE om å slå av antennene dersom personer skal oppholde 

seg på taket over lengre tid. 
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Hva sier strålevernforskriften om ikke-ioniserende stråling og montering av 

basestasjoner? 
 

Referanse: https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1659/§5 

 

Kapittel II. Generelle bestemmelser om ioniserende og ikke-ioniserende stråling 

§ 5.Berettigelse og optimalisering 

All strålebruk skal være berettiget. Dette innebærer at fordelene skal være større enn ulempene 

strålingen medfører. 

Strålebruken skal være optimalisert. Dette innebærer at eksponering for ioniserende stråling skal 

holdes så lav som praktisk mulig, teknologisk kunnskap, sosiale og økonomiske forhold tatt i 

betraktning. 

For ikke-ioniserende stråling skal all eksponering av mennesker holdes så lav som god praksis tilsier. 

 

Til tredje ledd: 

Ved bruk av ikke-ioniserende strålekilder skal nytteverdien ved strålebruken avveies mot risikoen for 

kjente helseskader. Strålevern ved bruk av ikke-ioniserende strålekilder ivaretas ved å overholde 

relevante grenseverdier. Det er ikke kjent at eksponering for stråling lavere enn relevante 

grenseverdier representerer noen helserisiko, men eksponeringen skal likevel reduseres dersom god 

praksis innen det aktuelle området tilsier dette. 

Eksempelvis bør operatør ved montering av basestasjoner for mobiltelefoni og datatrafikk, velge 

antenneplasseringer som gir god dekning, samtidig med det alternativ som gir lavest mulig 

eksponering der folk har langvarig opphold. Ugunstige antenneplasseringer skal unngås, med mindre 

det kan vises til at det er nødvendig for å oppnå ønsket nytteverdi. 
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Hva er elektromagnetiske felt? 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/elektromagnetiske-felt/ 
 

Rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr finnes det elektromagnetiske felt.  
Arbeidstakere som er nær kilden, kan bli eksponert.  

I Norge er kraftforsyningen basert på vekselstrøm med frekvens 50 Hz. Vekselstrøm vil generere et 
tidsvarierende elektrisk felt og tidsvarierende magnetisk felt. Likestrøm genererer et statisk elektrisk 
felt og statisk magnetisk felt. 

I arbeidsmiljøforskriftene er elektromagnetisk felt definert som et statisk elektrisk, statisk magnetisk 
og tidsvarierende elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk felt med frekvenser opp til 300GHz. Vi 
kan dele inn elektromagnetiske felt i lavfrekvente (ca. 0Hz til 300Hz) og høyfrekvente (10MHz til 
300GHz) felt. Mellom lavfrekvente og høyfrekvente felt er det intermediære frekvenser (300Hz til 
10MHz). 

 

Eksempler på utstyr som gir lavfrekvente eller statiske felt: 

• Høyspentmaster/-ledninger og strømforsyning til bygg og industrianlegg (vekselstrøm 
50Hz) 

• Jernbanenettet (16,7Hz vekselstrøm) 

• Smelteovner i smelteverk (likestrøm eller vekselstrøm) 

• Elektrolyseanlegg (likestrøm) 

• Utstyr på sykehus som genererer sterke statiske magnetiske felt slik som magnetisk 
resonansbilleddannelse (MRI) 
 

Eksempler på utstyr som gir høyfrekvente felt: 

• Radiobølger (radiofrekvent MHz–GHz) fra radio- og radarstasjoner, som forsvarsanlegg 
og basestasjoner for mobiltelefoni. 

• Utstyr på sykehus, som magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), diatermi og 
transkraniell magnetisk stimulans (kombinasjon av sterke magnetisk felt og radiobølger). 

• Mikrobølgeovner 

• Plastsveising 
 

 

Denne rapporten omhandler kun høyfrekvente Elektromagnetiske felt (RF-stråling) 

Elektromagnetisk stråling er bølger som forplanter seg i rommet med en elektrisk og en magnetisk 
komponent. Disse elektromagnetiske bølgene forplanter seg i rommet med lysets fart. Ifølge teorien 
vil et oscillerende elektrisk felt generere et oscillerende magnetisk felt, som i sin tur genererer et 
oscillerende elektrisk felt, og slik vil en elektromagnetisk bølge forplante seg i rommet. Den 
elektriske og den magnetiske komponenten står vinkelrett på hverandre og på 
forplantningsretningen. 
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Grenseverdier, tiltaksnivå og «føre-var» anbefalinger (10 MHz – 300GHz). 
 

 
 

 
Grenseverdier og tiltaksnivåer basert på ICNIRP og direktiv 2013/35/EU 

• Tiltaksnivå  

o Dette er grenseverdi for arbeidstakere som jobber med slike felt 

o Skal ikke overskride, i så fall kreves en grundig risikovurdering i forhold til 

eksponeringsgrenseverdiene. 

 

• Rådets anbefaling: 

o Antatt sikker grense for befolkningen generelt 

o Overskrides denne grensen skal særlig utsatte personer vurderes: 

▪ Personer med implantert medisinsk utstyr (aktivt og passivt) 

▪ Personer med kroppsbåret medisinsk utstyr 

▪ Gravide personer 

 

Grenseverdiene er satt for å unngå oppvarming av hele eller deler av kroppen fra høyfrekvente felt 
(10 MHz – 300GHz). Ved lavere frekvenser under 400MHz trenger de høyfrekvente feltene lengre inn 
i kroppen. Disse er derfor sett på som mer skadelige enn de høyere frekvensene, sett ut fra et 
termisk begrep.  Ved nivåer over 2GHz begrenses oppvarmingen til kun å omfatte kroppens 
overflate/huden. 
 

• Rådets anbefaling ved 10 – 400MHz er 2W/m2, fra 2 – 300GHz er grensen 10W/m2. Anbefalt 

verdi mellom 400MHz og 2GHz er frekvensavhengig, se graf øverst på siden. 

• Tiltaksnivå ved 10 – 400MHz er 10W/m2, fra 2 – 300GHz er grensen 50W/m2.  

• Grenseverdiene er frekvensavhengige og formlene for å beregne tiltaksnivå i forhold til 

andre frekvenser finnes i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

International commision on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) har satt grenseverdiene for 
eksponering, og det er disse grenseverdiene Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gjennom 
sitt mandat i Strålevernforskriften forholder seg til.  
 

ICNIRP’s anbefalinger er basert på kortsiktig eksponering og at det kun er termisk oppvarming av vev 

og akutte nevrologiske reaksjoner generert fra EMF som kan gi helseskader.  
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Offisielle grenseverdier og anbefalinger er relativt detaljerte og beskrevet i omfattende dokumenter. 

Hovedregelen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er at all eksponering skal holdes så 

lav som praktisk mulig.  

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 som nevnt utarbeidet av ICNIRP, en privat stiftelse 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 fra ICNIRP vurdert som ikke tilstrekkelig sikkert påvist. Denne internasjonale komiteen mente da 

den utarbeidet sine retningslinjer og referanseverdier i 1998 (med revisjon for i 2020) 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.  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet bruker de referanseverdiene som er anbefalt av 

ICNIRP som grenseverdier og legger dermed termiske effekter til grunn for fastsettelse av norske 

grenseverdier. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er langtidsvirkninger av stråling 

tatt hensyn til på den måten at kunnskapsstatus, slik Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

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, 

radiofrekvente felt, for eksempel stråling fra mikrobølger, så som mobiler, smarte strømmålere, 

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 

grenseverdier enn de som gjelder i dag. Europarådets foreslåtte anbefalte grenseverdier er 100 000 

ganger lavere enn de gjeldende norske verdiene. 

Europarådets forslag til strakstiltak er å redusere eksponeringen til maks 1.000 µW/m2, og med et 

langtidsmål på 100 µW/m2 (0,1mW/m2). µW/m2 betyr mikrowatt per kvadratmeter, og er et mål på 

hvor mye energi som tilføres en flate i gjennomsnitt.  

Referanser: 
ICNIRP Guidelines 
Europarådets resolusjon 1815 (2011) 
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Måleobjekt og omgivelser 
Skolebygg med lærerværelser lokalisert i øverste etasje i et toetasjes bygg lokalisert i Myravegen 35, 

i Hustadvika kommune. Bygget er oppført i hovedsakelig betong/mur med doble isolerglass. Det er 

montert basestasjon-antenner for mobiltelefoni på taket av bygningen. 

 

De røde sirklene markerer plassering av ICE 4G basestasjon-antenner. 
 

  

Mobilsendere 

På Nkom sin internettside finner man en oversikt over basestasjonene (     ), med  tilhørende 

frekvenser. ICE basestasjonene er enda ikke markert på kartet. Bortsett fra ICE-antennene på taket 

av ungdomsskolen er det både Telia og Telenor basestasjoner montert i mast ca 300m fra skole.  
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Arealplan måleobjekt 

Målepunktreferanse for Høyfrekvent elektromagnetiske felt er merket med: 

Antenneplassering er markert med:  

 

Arealplan tak 
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Arealplan 2. etasje 
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Arealplan kartutsnitt  
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Måleresultat. 
Effekttetthet for hver av frekvensene i målepunktene er målt med Spektrumanalysator; Rohde & 

Schwarz FSH6 med TSEMF-B2 isotrop antenne, se vedlegg 2 for mer detaljer. 

Målepunkt 1 – Skolegård ungdomsskole 

 

For å få et mer nøyaktig bilde av den elektromagnetiske belastningen i måleobjektet viser vi hver av 

de dominerende strålingskildene i målepunktene i forhold til gjeldene norske retningslinjer (ICNIRP). 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Målepunkt 2 – Skolegård barneskole 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Målepunkt 3 – Arbeidsrom Ungdomsskole 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Målepunkt 4 – Arbeidsrom Ungdomsskole 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Målepunkt 5 – Rektors kontor Ungdomsskole 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Målepunkt 6 – Tak utenfor ventilasjonsrom Ungdomsskole 

 

 

4.000.000 µW/m2 er satt som grenseverdi på total feltet (broadband) fordi dominerende kilder i 

måleobjekt var kilder med frekvens på 800MHz eller høyere. 
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Kommentarer til målingene:  

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

• 4.000 mW/m2 er satt som referansegrenseverdi fordi dominerende kilder i måleobjekt var kilder 

med frekvens på 800MHz eller høyere. 

• Maksimal verdi målt i ute, i frekvensområdet 30MHz-3GHz, var 198mW/m2 mot rådets 

anbefaling på 4.000mW/m2. Høyeste verdi ble målt på taket foran antennen montert på 

ventilasjonsbygg som peker ut mot skolegård, målepunkt 6. 

• Det sterkeste signalet målt ute i skolegårdene ble målt inne på barneskolen, målepunkt 2. 

Grunnen til at denne målingen er høyere enn i målepunkt 1, skolegård ungdomsskole, er at 

skolegård barneskole ligger mer i direkte linje til hoved strålen (loben) fra antennen på taket av 

ungdomsskole. 

• Spektrumsanalysen viser at den sterkeste strålingskilden ute, på tak og i skolegård, i all hovedsak 

kommer fra mobil basestasjonene på taket. 

• Maksimal verdi målt inne på kontorplass i lærefløyen, i frekvensområdet 30MHz-3GHz, var 

0,792mW/m2 mot rådets anbefaling på 4.000mW/m2. Høyeste verdi ble målt i hodehøyde på 

arbeidsplass, målepunkt 5 (rektors kontor). 

• I målepunkt 4 var effekttettheten fra WiFi-router 3,5 ganger sterkere enn fra mobilantennene på 

taket. 

• På grunn av strålingsvinkel ut fra 4G-basestasjon antennene (ca. +/- 12 grader vertikal vinkel) er 

det relativt liten elektromagnetisk belastning fra disse inne i lærerværelsene og kontorene i 2. 

etasje. 
 

 

Måleusikkerhet  
Måleutstyrets usikkerhet er typisk ±1,5 dB, men om man legger 95 % konfidensintervall til grunn får 

man i verste fall mellom ±2,5 og ±3,3 dB av målt verdi, avhengig av frekvensområde.  

Nivåvariasjoner som følge av påvirkning fra omgivelsene vil utgjøre en større usikkerhet enn 

instrument, kabler og måleantenne. De maksimale nivåene kan forholdsvis lett fanges ved å 

kombinere «Max Hold» med midling over flere målepunkter i samme område, eller små forflytninger 

av måleantennen. Man kan da komme ned i en usikkerhet fra omgivelsene på ±2 dB.  

Total måleusikkerhet summerer seg til mellom ±4,5 dB og ±5,3 dB. Den reelle verdi, avhengig av 

frekvens, kan således være 4,5 – 5,3 dB (ca. 2,8 – 3,4 ganger) høyere eller lavere enn den avleste 

verdien.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 - Målemetode  
Målemetoden som benyttes av EMF Consult er basert på anbefalinger for måling av radiofrekvente 

felt (9 kHz – 300 GHz) gitt av den europeiske komiteen for elektronisk kommunikasjon, ECC (ECC 

2002), som er en del av komiteen for europeiske post- og teleadministrasjoner, og er samme 

målemetode som blir benyttet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).  

Måleverdien representerer en øyeblikks-verdi for effekttetthet (gitt i µW/m2) i det tidspunktet 

målingene blir gjennomført, mens det er gjennomsnittsverdien midlet over en hvilken som helst seks 

minutters periode som ikke skal overskride gjeldende grenseverdier for eksponering fra sendere 

(ICNIRP 1998). Måleresultatene skal derfor normalt korrigeres for en eventuell pulsing eller variasjon 

i sendemønsteret før de sammenlignes med grenseverdiene. I denne rapporten presenteres 

maksimalverdiene uten korreksjon fordi dette vil representere effekttettheten i «verst tenkelige 

tilfelle». 

På grunn av at måleinstrumenter og annet utstyr lar seg påvirke av omgivelsene vil aldri et 

måleoppsett som brukt her gjengi 100% repeterbare måleverdier.  Den reelle måleverdi, avhengig av 

frekvens, kan være 4,5 – 5,3 dB (ca. 2,8 – 3,4 ganger) høyere eller lavere enn den avleste verdien. 

Målemetoden brukt for de håndholdte Gigahertz-Solutions instrumentene er den såkalte «vifte-

metoden», IEC 62232 (IEC 2017, sweeping method). Det måles typisk en «kube» med størrelsen 

1x1x1 meter. For å få med seg alle polarisasjonsretningene beveges antennen i alle retninger 

(sidelengs, på skrått, opp og ned) innenfor volumet med rolige bevegelser for både vertikal og 

horisontal polarisasjon. Det anbefales ikke å måle nærmere enn 50 cm fra vegger, tak og gulv eller 

større gjenstander av metall (biler etc.) Det er tilstrekkelig å bevege antennen i 15-20 sekunder før 

verdien avleses. Under denne tiden måles maksimum signalnivå, dvs. som om kanalen var fullt 

belastet. Gigahertz-Solutions instrumentene er analoge, dvs. at de kontinuerlig måler i hele 

frekvensområdet og man får raskt en oversikt over total maksimal effekttetthet i målepunktet. 

Spektrumanalysator fra Rohde & Schwarz skanner hele det spesifiserte frekvensområdet og viser 

effekttetthet for hvert signal som detekteres i det definerte frekvensområdet. På grunn av at denne 

skanningen tar noe tid måles signalet over en lengre periode enn med de analoge håndholdt 

instrumentene (ca. 10-15 minutter). Under denne tiden måles maksimum signalnivå, dvs. som om 

kanalen var fult belastet. Rohde & Schwarz isotrop-antenne er montert på et tre-stativ for å unngå at 

stativet fungerer som en antenne som kan forsterke signalet som måles. Siden den benyttes en 

isotrop antenne er det ikke samme behov for å bevege antennen i feltet da antenne måler stråling i 

tre akser, i 360 graders vinkel samtidig. 

Felles for alle systemer for mobilkommunikasjon er at feltstyrken i et aktuelt punkt vil kunne variere 

en del alt etter som hvor mye trafikk som går over de aktuelle basestasjonene som gir dekning i 

punktet. Slike variasjoner er det vanskelig å fange opp med de måleprosedyrene som blir bruk. 
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Vedlegg 2 - Måleutstyr  

 

 

Måleutstyr, frekvensområde og nøyaktighet 

Frekvensområdet vi kan måle er 0Hz til 18GHz. 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 tilsvarende den samme som det NKOM benytter (±4,5 dB og ±5,3 db). 

  

Fabrikat, Type      Frekvensområde   Nøyaktighet 

Spektrumanalysator 

Rohde & Schwarz, FSH6   100 kHz – 6 GHz ±3 dB 

R&S TSEMF-B1 Antenna   30 MHz - 3 GHz  ±1.0 dB til ±2.1 dB 

 

Kalibrering 

Måleinstrumentene blir jevnlig kalibrert og/eller sammenlignet med referanse instrumenter for å 

sjekke at de ligger innenfor norm. 

Rohde & Schwarz, FSH6: Serie nr. 102622 

R&S TSEMF-B1 Antenna: Serie nr. 100124
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Vedlegg 3 - Aktuelle lover og forskrifter 
 

Arbeidsmiljøloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 

arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i 

virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 

a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 

c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 

virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 
 

§ 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet  

1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 

vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 

helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og 

forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 
 

§ 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet - https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62  

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, 

støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, 

sikkerhet og velferd. 
 

Internkontrollforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

§ 1. Formål 

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et 

forbedringsarbeid i virksomhetene innen: 

• arbeidsmiljø 

• sikkerhet 

• forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
 

Arbeidsplassforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356  

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

§ 2-15 Stråling 

• Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende 

beskyttelse mot stråling. 
 

Aktivitetsforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-04-29-613  

Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 

Kap. VIII. Arbeidsmiljøfaktorer 

§ 37 Stråling 

Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig eksponering ved lagring, bruk, håndtering og 

avhending av kilder som avgir stråling, unngås. 

 

 



S i d e  | 24 

www.emf-consult.no   

 
 

Forskrift om utførelse av arbeid - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357  

§ 16A 1-7 Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt 

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for 

elektromagnetisk felt og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med 

elektromagnetisk felt. Vurdering og beregning eller måling av eksponering skal inngå som del av 

risikovurderingen 

Maskinforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544 

Vedlegg 1 pkt. 1.5.10 Stråling 

Uønsket stråling fra maskiner skal reduseres til et nivå som ikke er skadelig for mennesker. 

Dersom det foreligger en risiko, skal det treffes nødvendige vernetiltak. 

Alle funksjonelle ikke-ioniserende strålingsutslipp under innstilling, drift og rengjøring skal 

reduseres til et nivå som ikke er skadelig for personer. 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-

11-06-1060 

Veiledning til § 1 

Elsikkerhet omfatter de faremomenter som elektrisiteten representerer i seg selv, som 

berøringsfare og brann, til sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruk av elektrisitet og elektrisk 

utstyr. Elsikkerhet omfatter bl.a. følgende: 

• beskyttelse mot elektrostatiske utladninger, 

• beskyttelse mot at elektromagnetiske felt får skadelig innvirkning på mennesker og dyr 
 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-

20-1626 

§ 2-9 Helsefare forbundet med elektriske og magnetiske felt. 

Elektriske og magnetiske felt fra installasjoner skal ikke forårsake helseskade. 

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1358  

§ 4-3. Tiltaks- og grenseverdier for elektromagnetisk felt 

Tiltaks- og grenseverdier ved eksponering for elektromagnetisk felt er fastsatt i vedlegg 5, 6 og 7 
 

Strålevernloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36  

§ 5.Berettigelse og optimalisering 

All strålebruk skal være berettiget. Dette innebærer at fordelene skal være større enn 

ulempene strålingen medfører. 

• For ikke-ioniserende stråling skal all eksponering av mennesker holdes så lav som god 

praksis tilsier. 

 

Strålevernforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659  

• Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av 

stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.. 

 


