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Svak stråling fra smarte strømmålere
Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert
en slik hjemme.

Eksempler på strømmålere. Foto: Smarthub AS
x

Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for
strålingen er fortsatt svak.

x

Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.

x

Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den
lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.

x

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med Statens strålevern gjennomføre
kontrollmålinger av strålingen fra målerne etter hvert som de installeres i norske hjem i perioden
2017–2018.
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Alle teknologiene gir svak stråling

Lite stråling rundt oss

Det benyttes flere teknologier for å overføre data
om strømforbruket. Noen smartmålere sender
signal via strømnettet, mens andre sender via
mobilnettet eller via radionettverk. Data fra
strømmålere som sendes over mobilnettet, skjer
oftest via GSM 900. Det vil si at de bruker
frekvenser i 900 MHz-båndet for å overføre data.
Nettselskapene velger selv hvilke målere de vil
bruke.

Strålingen vi utsettes for i våre omgivelser ligger
langt under de anbefalte grenseverdiene, viser
målinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
og Statens strålevern. Blant annet viser målinger fra
2016 at utendørsnivåene ligger under 3 promille av
grenseverdiene.

Smartmålerne skal lagre data om strømforbruket
ditt minst én gang i timen. Hvor ofte data overføres
til nettselskapet varierer fra målertype til
målertype, og noen sender data mange ganger i
timen. Om måleren din sender data mange ganger
i timen, er strålingen uansett så svak at det ikke er
snakk om noen helsefare for deg.
Smarte strømmålere overfører data ved at det
sendes kortvarige pulser, og målinger gjennomført
på en type strømmåler viste at toppen i pulsene
tilsvarte 0,5 % av anbefalt grenseverdi på 1,3
meters avstand. Kontakt nettselskapet ditt hvis du
vil vite mer om strømmåler din.

Forskningen: Ikke helsefarlig
Ekspertgrupper og vitenskapelige komitéer
gjennomgår all tilgjengelig forskning på
strålingsområdet jevnlig. Alle forskningsresultater
som oppfyller de vitenskapelige kvalitetskravene
legges til grunn. Noen stikkord her er
reproduserbarhet, metodekvalitet, objektivitet og
fagvurderte publikasjoner i anerkjente
vitenskapelige tidsskrifter. Gjennomgangene viser
at eksponering fra mobil- og radiosendere ikke er
farlig for helsa så lenge nivåene er under anbefalte
grenseverdier. Dette er vitenskapelig baserte
grenseverdier som Norge og de aller fleste land i
verden følger.

Litteratur om stråling:
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Opinon 2015
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Siste rapport fra svensk ekspertgruppe:
SSM Rapport 2016:15
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Siste nyhetsbrev fra sveitsisk
ekspertgruppe: Newsletter BERENIS Nr. 10

x

WHO sine sider om elektromagnetiske felt:
Electromagnetic fields (EMF)
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Målinger av strålingen i våre omgivelser:
StrålevernRapport 2011:6,
StrålevernRapport 2016:11

Strålevernet er ikke kjent med at noe land har
lavere grenseverdier som er basert på et
vitenskapelig grunnlag. Strålevernet er kjent med at
enkelte hevder at det finnes ny forskning som
myndighetene ikke tar hensyn til, men det viser seg
ofte at dette er forskning som ikke oppfyller de
vitenskapelige kvalitetskravene.
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