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L E D E R

Leder
Solveig Glomsrød

Vi tar AMS-målerne til retten!

Takket være manges innsats mot AMS-målere er 
strålesaken blitt løftet opp på et nasjonalt nivå 
og involverer noen av landets sterkeste nærings-
interesser – nettselskapene. Selv om disse selskap-
ene er store, har de ikke alltid retten på sin side. 
Juridiske utredninger kan tyde på at de verken har 
rett til å stenge strømmen eller kreve gebyr fra 
kundene som vegrer seg mot å installere AMS-måler.

FELO, Stopp smartmålerne, Folkets Strålevern og 
Norges Miljøvernforbund går nå sammen om å 
støtte kundene som er berørt med juridisk bistand.  
De bærer mye på sine skuldre på vegne av veldig 
mange! 

Dette er en unik mulighet for å sette strålesaken på 
dagsorden, og til å få stadfestet retten vår. Vi kan 
gjøre dette fordi vi står sammen – og må gjøre dette 
siden helseskader fra stråling vil være i fokus.

Juridisk bistand krever større økonomiske midler enn 
vi fire organisasjoner rår over til daglig. Derfor opp
fordrer vi alle til å støtte kampen mot helseskadelig 
stråling ved å bidra til fondet som øremerkes til 
det rettslige arbeidet med å forfølge våre krav om 
bærekraftig strømforsyning. Les mer om fondet på 
side 12.
 
Jeg siterer initiativtakerne:

«Vi har engasjert 
frem ragende jurister. 
For vi stoler på at DU og 
andre som overkjøres av 
nett selskap, NVE og 
Strålevernet, vil støtte oss. 

Vi har erfaring med 
rettssystemet og vi vet at 
liten tue kan velte stort 
lass» 
(Foreningen for EMF-reform)
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Bli kjent med FELO styret!
Her får du en presentasjon av hele det nye styret. 

Retten til å nekte AMS
Nettselskapene har stengt strømmen til en rekke kunder 
som ikke vil installere maskenett AMS uten kommunika-
sjonsdel av helsemessige årsaker. Nå går saken til retten.

Nettselskapene kunne ha valgt en smartere AMS løsning
Den billigste løsningen er ikke den beste i dette tilfellet.  
Det mener daglig leder Odd Magne Hjortland i EMF Consult.  
Les hvorfor!

Delta på åpne medlemsmøter i FELO! 
Her kan du møte andre medlemmer, få gode råd og dele dine 
erfaringer med andre.

Smartmåleren stråler mye mindre enn det mobilen gjør,  
sa myndighetene. 
Men det viste seg å være helt feil.

Kan mennesker sanse endringer i jordas magnetfelt? 
Mye tyder på det.  Joseph L. Kirschvinks forskning gir  
interessante funn.

Tiltakene som reduserer AMS stråling
Det er mulig å beskytte seg mot stråling fra strømmålere!

Strålevett 
Ansvarlig utgiver: Foreningen  
for El-overfølsomme (FELO)

FELO kjemper for medlemmenes 
rettigheter, informerer om  
elektromagnetisme (EMF) som 
årsak til helseplager og gir hjelp  
til dem som er rammet. FELO  
er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO).

Org. Nr: 984 049 838 
Postadresse: Fagerlivn. 13  
0587 Oslo
Telefon: 33 48 13 00  
fredager kl. 10-14
Epost: post@felo.no
Web: www.felo.no

Redaktør:  Solveig Glomsrød
Redaksjon:  Lily Kalvø og  
 Bente Gilbu Tilset
Kontakt:  post@felo.no 
Forside foto: Tarjei Krogh Ekenes
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Opplag:  1300
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I N N H O L D

27 Dette gjør nettselskapene
Hva tilbyr nettselskapene av alternative løsninger til kunder 
som har problemer med strålingen fra AMS strømmålere?  
Vi har pratet med 13 av de største aktørene.

30 Reduser strålingen fra Apple-produkter
Visste du at du kan bruke smarttelefonen til å surfe på nettet 
og ringe med langt mindre høyfrekvent stråling?
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Aktuelt

Her er det nye
FELO styret
FELO fikk nytt styre på årsmøtet 
30. mars. Styrets mål er å hjelpe 
andre el-overfølsomme, og å 
jobbe for våre rettigheter. 

TEKST: Bente Gilbu Tilset
Foto: Peter Figueiredo.

De fleste i styret har vært elover-
følsomme i mange år og kjenner 
godt til utfordringene medlemmene 
våre møter i dagens samfunn.  

Solveig Glomsrød er gjenvalgt
som leder av FELO. Hun er 
utdannet samfunnsøkonom og 
arbeider som forsker ved CICERO 
Senter for klimaforskning. Solveig 
har det overordnede ansvaret 
for alt som skjer i FELO og er 
den som uttaler seg på vegne av 
foreningen. Hun er også redaktør 
for Strålevett. Informasjon om 
strålingsproblematikk til media, 
allmennheten, politikere og  
myndigheter står sentralt i arbeidet 
hennes.

Bente Gilbu Tilset er nyvalgt
sekretær, men kjenner FELO 
godt. Hun har lang fartstid både 
som vara og styremedlem. Bente 
har en doktorgrad i uorganisk 
kjemi og materialvitenskap og 
jobbet med forskning på SINTEF 
inntil el-overfølsomheten satte 
en stopper for det. Hun holder 
orden på innkallinger, sakslister 
og referater. I tillegg er hun med i 
redaksjonen for Strålevett.

Jørgen Holst er gjenvalgt som 
kasserer. Han er utdannet sivil-
ingeniør og har arbeidet med 
undervannsutbygginger i Statoil 
før han ble pensjonist. Jørgen 
sørger for orden i økonomien 
vår og er sterkt involvert i å 
skaffe penger til foreningen via 
søknader om momskompensa-
sjon og tilskudd fra Bufdir. I FELO 
organiserer han også uformelle 
medlemsmøter hvor vi kan utveksle 
erfaringer og hjelpe hverandre til 
en bedre hverdag.
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Sigrun Riiser 
Brænd er  
varamedlem i  
FELO-styret. 
Hun er utdannet 
adjunkt, med 
spesialisering i 
datafag og spesial-

pedagogikk. Hun kjenner FELO 
svært godt etter mange år som 
sekretær og kasserer. Sigrun gjør 
fortsatt en kjempejobb med å 
sende ut velkomstpakker til alle 
våre nye medlemmer.

Vibeke Dahl Skel-
ton er også vara i 
FELO styret. Hun 
er siviløkonom 
og gartner/
hage designer. I 
tillegg har hun 

en master grad i reiselivsledelse. 
Vibeke driver Vestfold Hagede-
sign og jobber deltid i natur-
barnehage. Hun er FELOs blide 
ansikt utad. På fredager betjener 
hun eposten vår (post@felo.no) 
og FELOs kontakttelefon. 
I tillegg har hun ansvaret for  
utlån av FELOs baldakiner og 
måle apparater. 

Britt-Alise 
Hjelmeland er 
valgt som vara, 
etter å ha vært 
styremedlem i 
en årrekke. Hun 
har magister-

grad i etnologi med støttefag i 
arkeologi, kunsthistorie og tysk. 
Britt-Alise jobber som bygnings-
antikvar med fredet og vernet 
bygningsmasse. I FELO bidrar hun 
i forbindelse med arrangementer 
og med innspill til Strålevett. 

S t rå l eve t t  02 19   |  A k t u e l t

Åse Hammer er gjenvalgt som 
styremedlem. Hun er utdannet 
fotograf. Åse fortsetter jobben 
med å holde FELOs medlemsliste 
oppdatert og sender ut felles 
eposter til medlemmene våre. 
Hun er godt informert om 
personvernregler og annet som 
er relevant ved håndtering av 
medlemsinformasjon. I tillegg  
vil hun bidra til uttesting av våre 
nye websider.

Erik Avnskog er nyvalgt 
styremedlem. Han er musiker 
og lydtekniker. I tillegg har han 
utdanning innen psykoterapi og 
ernæring. Som lydtekniker kan 
Erik spesielt mye om skitten-
strøm. Han er opptatt av at 
medlemmene skal ha tilrettelagte 
møteplasser. Erik vil være styrets 
kontaktperson mot likepersoner,
lokale kontaktpersoner og lokallag. 
I tillegg vil han prøve å skaffe 
sponsorer til FELO og bidra til 
oppdatering av tipsark. 

Nils Rune Dønnesen er også nytt 
styremedlem. Han er utdannet 
kokk, men har også erfaring fra 
bl.a. barnehage, trafikkdirigering
og skogsarbeid. I styret vil Nils 
Rune være kontaktperson mot 
FFO (Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon), ettersom han er 
opptatt av el-overfølsommes 
rettigheter. Han er også opptatt 
av teknisk tilrettelegging.  
Nils Rune vil bidra både til epost 
utsendelser, sponsorarbeid, test-
ing av web-sider og oppdatering 
av tipsark. 

Jens Hansen ble også valgt som 
styremedlem på årsmøtet, men 
måtte dessverre trekke seg.

Styret møtes ca. en gang i måneden 
på Ut i solen-stua på Asker 
Museum. Der et det tilrettelagt 
slik at alle styremedlemmene 
tåler å være der. Erik har sørget 
for installasjon av ferritter og 
Nobøfilter for å fjerne skitten-
strøm. I tillegg er AMS-måleren 
satt til å være ende-node.
Se s. 22 for mer informasjon. Det 
er halogenpærer i belysningen.
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Økt 
kunnskap 
om stråling, 
måling og 
skjerming
60 deltagere i Asker og Trond-
heim fikk lære mer om felt og 
stråling, og om hvordan man 
kan beskytte seg og bedre 
innemiljøet.

TEKST: BENTE GILBU TILSET  
FOTO:  ELDRI DAHLEN TELLEBON 
OG MATS TILSET

Kursene ble arrangert i regi av 
FELO, og ble gjennomført i mai.  
Odd Magne Hjortland i EMF 
Consult holdt gjennomarbeidede 
og profesjonelle presentasjoner 
av et komplekst fagområde. Han 
åpnet for spørsmål underveis – 
og dro kursdeltagerne inn med et 
smil når de av og til kom litt ut på 
viddene! 

I Asker ble hele kurset gjennom-
ført uten bruk av PC og prosjek-
tor. Det var litt uvant for Odd 
Magne, men fungerte helt fint 
– og dette ble satt stor pris på av 
de mest følsomme deltagerne. 

Felt, frekvenser, måling 
og skjerming
Kurset startet med grunnleggen-
de begreper om ulike typer felt 
og stråling: hvordan de oppstår, 
og om hvilke frekvenser forsk-
jellig apparater avgir. Deretter 
instruerte han i riktig bruk av 
måle instrumenter til ulike formål. 

Sterkt økende bruk av trådløs  
teknologi gir stadig større behov for 
å skjerme seg mot nye installa-
sjoner og nye frekvenser. Kurset 
ble derfor avsluttet med råd om 

INTERESSANT: Kurset i Asker ble arrangert etter oppfordring fra Marit Kaarhus. 
Her følger hun godt med! Foto: Mats Tilset

skjerming. Viktigheten av korrekte 
målinger før og etter tiltak ble 
presisert. 

Det ble delt ut to kompendier på 
kurset, ett om målinger og ett om 
beskyttelse. Begge er skrevet av 
Odd Mange. De er kortfattede og 
lettleste. Samtidig gir de tilstrek-
kelig informasjon til at man kan 
forstå de verdiene man måler og 
utføre enkle tiltak for å redusere 
felt og stråling.  
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Vil du annonsere i Strålevett? 
Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1000.

Annonsepriser: Kr. 6000,- , halvside kr. 3000,-

Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.

Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.

 

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 

Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo

Epost: post@felo.no

S t rå l eve t t  02 19   |  A k t u e l t

Bedre innemiljø
Kurset ga innblikk i hva man kan 
gjøre for å bedre eget innemiljø. 
Både målinger og tiltak koster en 
del, enten man gjør det selv eller 
kjøper hjelp fra profesjonelle. 
Uansett er kunnskap første steg 
på veien!

Hold kurs!
Slike kurs er svært viktige for våre 
medlemmer. Styret i FELO vil der-
for oppfordre flere til å arrangere 
kurs i sitt nærmiljø! Vi gir økono-
misk tilskudd til leie av instruktør 
og lokaler, samt enkel bevertning. 

Ta kontakt med styremedlem 
Erik Avnskog på post@felo.no, 
eller telefon nr. 64 97 72 14, for 
ytterligere opplysninger. Han 
kan også sørge for at du får liste 
over aktuelle medlemmer i ditt 
nærområde. Og så blir vi sikkert 
enige om økonomisk tilskudd for 
gjennomføringen!

KUNNSKAP OG RÅD: Sterkt økende bruk av trådløs teknologi gir stadig større 
behov for å skjerme seg mot nye installasjoner og nye frekvenser. 
Foto: Eldri Dahlen Tellebon
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Slik kabler du smarttelefonen | Mobilstråling og kreft
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Kan nettselskapene  
virkelig stenge strømmen
når folk ikke vil ha AMS 
måleren i huset sitt? 
Dette skal retten ta 
stilling til. 
TEKST: LILY KALVØ FOTO: TARJEI EKENES KROGH  OG PRIVAT 

Rett til 
å nekte
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Protesterte og ble fratatt strømmen
Eidsiva Nett stengte strømmen til minst 42 kunder 
som nektet å installere deres smartmåler – og vil 
fortsette med praksisen. Nå ender saken i retten. 

Pilotsaken som skal opp i Hedmarken Tingrett med 
krav om midlertidig forføyning, det vil si at strøm 
leveres til det foreligger en rettsavgjørelse, gjelder 
en bonde med om lag 60 kyr på båsen. Ett av 
medlemmene i husstanden har levert en legeattest 
på helseplager som forverres av stråling fra smart-
målere. Derfor vil de ikke montere en Aidon måler 
uten kommuneikasjonsdel. Eidsiva Nett sendte dem 
varsel om stenging av strømmen, men ombestemte 
seg for å vente på rettsavgjørelsen i denne saken. 
Men nettselskapet fortsetter å stenge strømmen til 
andre kunder. Dommeren i Hamar skal ta stilling til 
om nettselskapet har lov til å stenge strømmen når 
kunder nekter å imøtekomme kravet om å bytte til 
deres smartmåler (AMS). Dette er en sak som kan 
sette standarden for hvordan alle 124 nettselskap-
ene i landet kan opptre i slike tilfeller.

– Plikter å levere strøm
Eidsiva Energi mener de har rett til til å kutte 
strømmen fordi strømmålerne er nettselskapenes 
eiendom, og anfører at kunden misligholder sin del 
av nettleieavtalen på en slik måte at det gir grunn-
lag for stenging. Dette er advokatfirmaet Schjødt AS 
uenig i, etter å ha foretatt en juridisk gjennomgang 
av gjeldende lovverk. Deres konklusjon er at nettsel-
skapene ikke kan beslutte stenging, først og fremst 
fordi de har plikt til å levere strøm som et nødven-
dighetsgode til kundene sine. Advokatene anfører 
at stenging som sanksjonsmiddel var ment som 
et virkemiddel i tilfeller hvor kundene ikke betaler, 
altså hvor det foreligger en sikringsgrunn for kravet. 
Kunder som betaler strømregningen og sender måle-
data, men nekter å installere AMS av helsemessige 
årsaker, faller ikke inn under dette, fastholder Schjødt.

Det Oslobaserte advokatfirmaet bistår nå bonden 
som begjærer midlertidig forføyning.

Uten strøm i flere uker
I huset til Lasse Rom i Åsmarka i Hedmark er det 
kun stearinlys som lyser siden Eidsiva Nett kuttet 
strømmen hans i slutten av mai etter flere varsler.

– Hvordan klarer dere å bo uten strøm?
– Det går på et vis. Huset er jo tilpasset el-overføl-
somme. Vi bruker gassovn og vedfyring. Men vi har 
ikke varmt vann eller dusjvann, og er uten kjøleskap 
og fryser. Det sier sitt om livskvaliteten vår akkurat nå.

Rom vurderer erstatningskrav.
– Vi venter spent på rettens avgjørelse på kravet om 
forføyning i første omgang, men er i dialog med et 
advokatfirma sammen med tre andre husstander.

Stridens kjerne
Konflikten handler ikke bare om hvorvidt smart-
måleren skal monteres i huset, men også om 
hvilken type. De tre mest brukte «maskenett» 
smartmålerne i Norge leveres av henholdsvis Aidon,  
Kamstrup og Nuri/Kaifa. Alle systemene kan 
integreres sømløst med nettselskapenes 

– De insisterer på at vi 
skal bytte ut Kamstrup 
måleren, selv om den 
fungerer på samme måte 
som deres Aidon måler.

* Side 12, første spalte, første avsnitt: Endre setningen : Dersom 
saken ender i retten, tar Eidsiva Nett den til etterretning og vi forholder 
oss til det: Eidsiva Nett vil ta saken til etterretning dersom den ender i 
retten og forholde seg til avgjørelsen. 
* Side 12, første spalte, første avsnitt, siste setning endre ordet 
mulighet til muligheten 
* Side 12, første spalte, annet avsnitt,  endre ordet mobiltelefon-
nummer  til mobilnummeret
* Side 12, første spalte, annet avsnitt, siste setning: Like før 
Strålevett gikk i trykken hadde 42 kunder fått stengt strømmen sin, 
ifølge Abrante.
* Side 12, andre  spalte, annet avsnitt, skal være Aidon-måler 
uten bindestrek: Aidon måler
* Avslutt dette sitatet med …. sier Ragnhild Abrante. Fjern setnin-
gen – Vi arbeider for å fullføre den myndighetspålagte installeringen av 
AMS,
* Side 13 faktaboksen AMS i Norge kan fjernes
* Sett inn tekst om aksjonen  - er sendt

MÅ KLARE SEG UTEN STRØM. Lasse Rom er oppgitt over 
nettselskapets holdning. Foto privat
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informasjonssystemer, men de bruker ulike 
frekvensområder og ulikt antall sendinger per døgn. 
Aidon anses for å være verstingen, med gjennom-
snittlig en sending per sekund ( EMF Consult måling).
Til sammenligning  sender Kamstrup måleren 164 
ganger i døgnet, ifølge Nasjonal kommunikasjons-
myndighet (NKOM). Kunder kan få fritak av for 
installering av AMS strømmåler på bakgrunn av 
lege- eller psykolog erklæring. De får da tilbud om å 
montere smartmåleren uten kommunikasjonsdelen 
som sender pulser. I slike tilfeller må de lese av data 
manuelt og sende dette inn til nettsettselskapet.  

Eidsiva Nett har valgt Aidon som leverandør, og 
tilbyr kun deres AMS målere.

Insisterer på Aidon
I Lasses hus er det montert en digital måler av 
typen Kamstrup, uten kommunikasjonsdel. Altså 
en type smartmåler som fyller kravene som NVE 
har satt. Det er denne Rom kjemper for å beholde. 
Nettselskapet anfører at deres Aidon måler uten 
kommunikasjonsenhet og antenne, er helt lik andre 
typer strømmålere det gjelder stråling og innsamling 
av forbruksdata. 

– Eidsiva Nett vil tvinge oss til å bytte til en Aidon 
måler. Men vi nekter å gjøre dette fordi vi frykter 
skittenstrøm. Alle målere avgir skittenstrøm, men  
i dette tilfellet vet vi at Kamstrup måleren fungerer 
for oss. Den gjør ikke de el-overfølsomme som  
oppholder seg her i huset syke. 

Han forstår ikke hvorfor nettselskapet står så bein-
hardt på kravet om å få montert en Aidon måler, og 
vil heller ikke ha installert en retningsstyrt antenne 
som han mener er helsefarlig og skadelig for 
naturen. 

– De insisterer på at vi skal bytte ut Kamstrup
måleren, selv om den fungerer på samme måte 
som deres Aidon måler. Når de ikke vil ha en 
konstruktiv dialog med kundene sine, blir alt veldig 
vanskelig. Forholdet mellom nettselskapet og Lasse 
Rom er iskaldt og dialogen er avsluttet.

–  Jeg opplever Eidsiva Nett som veldig vanskelige, 
lite smidig i forhold til kundene sine, sier Lasse Rom.

– Vi følger pålegget 
Eidsiva Nett ønsker ikke å kommentere enkelt-
kunder, forteller kommunikasjonsansvarlig for nett 
og vannkraft, Ragnhild Abrante til Strålevett. Eidsiva 
Nett vil ta saken til etterretning dersom den ender i 
retten og forholde seg til avgjørelsen. Nettselskapet 

S t rå l eve t t  02 19   |  A M S  s t r i d e n

mener å ha etablert særskilte rutiner som skal sikre 
at alle kunder gis tilstrekkelige opplysninger om 
muligheten for fritak, og tid til å ordne dette.  

– Det er lagt vekt på en god dialog og informasjon til 
kundene. Det sendes skriftlige varsler med informa-
sjon i minst tre omganger, i tillegg til sms til de kun-
dene vi har mobilnummeret til i forkant av eventuell 
stenging, sier hun. 500 av 164 000 kunder har fått 
stengevarsel. Like før Strålevett gikk i trykken hadde 
42 kunder fått stengt strømmen sin, ifølge Abrante.

– Hvorfor går dere til så drastiske skritt som å stenge 
strømmen?
– Vi mener at der nettselskapet etter gjentatte 
forsøk på kontakt og varsler ikke får tilgang for å 
bytte en strømmåler, misligholder kunden sin del 
av nettleieavtalen på en slik måte at det er grunnlag 
for å stenge strømmen. Eidsiva Nett kan unnlate 
installering av ny strømmåler med kommunikasjons -
enhet når det er innvilget fritak, det finnes ikke 
hjemmel for noe annet, forteller hun og viser til 
Justervesenets krav til målernøyaktighet. 

Eidsiva Nett vil fortsette å stenge strømmen til  
kundene som ikke vil bytte til deres Aidon måler, 
selv om saken skal prøves for retten, sier  
Ragnhild Abrante.

Fakta

Eidsiva Nett eies av Hedmark og Oppland  
fylkeskommune og 27 kommuner i Innlandet. 

Smartmålere

• Aidon målere bruker 869 - 875 MHz og sender 
20766 signaler per dag. Målinger viste imidlertid 
83130 sendinger per døgn (EMF Consult)

• Kamstrup sine bruker frekvenser ved 444 MHz  
og sender 164 ganger i døgnet

• Nuri/Kaifa sine bruker 870.100 - 875.900 MHz med 
gjennomsnittlig 227,8 antall sendinger i døgnet. 
Målinger viste imidlertid 3 sendinger per minutt i 
gjennomsnittet, som tilsvarer ca. 4320 sendinger 
per døgn (EMF Consult)

(Kilder:  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)  
og EMF Consult)
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Støtt aksjonen!
Nå kan du være med på å bidra til inn-
samlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne 
for retten!».

Kampanjen er initiert av Foreningen for EMF-reform. 
Nettselskapenes praksis med å stenge strømmen 
når noen vegrer seg mot å installere en AMS måler 
uten kommunikasjonsdel av  helsemessige årsaker 
skal prøves for retten. Målet er å få gjennomslag 
for stengning av strømmen er et ulovlig tiltak til slik 
bruk, og at helse- og miljøargumentene er «ikke 
åpenbart grunnløse». Denne saken kan skape pre-
sedens i forhold til hvordan nettselskapene landet 
rundt kan opptre overfor kundene.

Du kan gi din støtte via internett og nettjenesten 
Bidra.no. Lenke til innsamlingen finner du på fnd.
uz/smartmålereforretten. Du kan betale via VIPPS 
eller med bankkort. Denne ordningen letter admini-
strasjon og gir bedre oversikt over resultatene. 

Du kan også gi ditt bidrag til konto nr. 1813 19 
02855 - som er opprettet for innsamlingen av 
Foreningen for EMF-REFORM (organisasjons-
nummer 922 848 467).

AMS i Norge
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) påla 
nettselskapene å innføre strømmålere som måler 
strømbruket automatisk (AMS) innen 1. januar i år.  
Årsaken er Justervesenets krav til målernøyaktighet. 
Men ifølge tall fra NVE har fremdeles om lag 30 000 
norske husstander ikke fått montert AMS måler. 
Av disse har 7198  fått fritak, noe som kun gis til 
kunder som fremviser attest fra lege eller psykolog.
1. januar i år hadde 97 prosent av målepunktene i 
Norge fått installert ny strømmåler. Samtidig var det 
71.600 målepunkter hvor ny måler ikke var installert, 
viser tall fra NVE.

Sykkylven 
Energi
Nettselskapet stengte strømmen til tre kunder som 
nektet å installere AMS måleren deres.  Strømmen 
ble åpnet etter at nettseskapet installerte AMS 
måleren på utsiden av eiendommen deres.  
Kundene protesterer.

Einar Flydal er en av initiativtakerne bak aksjonen «Vi tar 
AMS-målerne for retten!» Foto: privat
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«Smartmålerne» installeres som regel som trådløse 
maskenettverk, der alle enheter søker etter andre 
målere å kommunisere med via en radiolink.  
En Aidon AMS-måler som sender 1-2 elektromag-
netiske pulser i sekundet, vil ikke Hjortland ha i 
huset sitt.

– Jeg har ingenting imot smart teknologi, men da må 
nettselskapene komme med en smartløsning som 
er menneske– og miljøvennlig!

Valgte den billigste løsningen
NVE har pålagt de 124 nettselskapene landet rundt 
om å installere smartmålere hos kundene. Men 
kravet sier ingenting om valg av teknologi.

– Nettselskapene har valgt å bruke teknologien som 
krever en signalering mellom målerne for å opprett- 
holde nettverket. Aidon måleren, som er mest brukt,
sender da korte pulser 1-2 ganger i sekundet.  Kam-
strup måleren bruker en annen type teknologi og 

sender pulser ca. en gang hvert kvarter, Nuri sender 
ca. hvert annet minutt.

– Hvorfor har man valgt løsningen som gir mest 
mikrobølget stråling?
– Dagens smartmålere ble valgt fordi denne 
trådløse kommunikasjonen reduserer installas-
jonstiden, og derav kostnaden til et minimum. 
Montøren setter en måler inni et skap, ser at den 
har kontakt med omverdenen, så er han ferdig.  
De bruker kanskje 10-20 minutter hos hver kunde 
for å bytte måleren. 

– Det fins alternative kommunikasjonsteknologier som 
hadde gitt mindre strålebelastning. Løsninger basert 
på kabling ville for eksempel ha fjernet all mikrobølget 
stråling i nærområdet. Men er dette realistisk?
– Kabling av alle smartmålere tilbake til nettselskap-
ene hadde krevd mye gravearbeid og trekking av 
kabler, en tidkrevende prosess. Det tror jeg er en 
nesten umulig og veldig kostnadskrevende oppgave.

– Valget av teknologien      
    er problemet

Nettselskapene valgte den billigste AMS løsningen fremfor den beste. 
Det var ikke så smart, mener Odd Magne Hjortland. 

TEKST: LILY KALVØ FOTO: MARTIN HJORTLAND

ETTERLYSER SMARTERE 
TEKNOLOGI VALG: Nettselskap-
ene burde være åpne for å 
bruke en annen type teknologi 
enn maskenett alternativet, 
mener daglig leder Odd Magne  
Hjortland i EMF Consult.  
Foto:  Martin Hjortland
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Brudd på forskriften
Hjortland mener bruken av trådløse maskenett 
målere er et brudd med strålevernforskriften.

– Forskriften sier at man skal holde strålingen så 
lav som praktisk mulig, og at teknologien skal være 
optimalisert i forhold til bruken. Når NVE sitt krav er 
at man kun skal overføre målerdata en gang i døgnet 
til Elhub, (Statnett sin datahub for innsamling av 
måler data) er det helt merkelig at man velger et 
system som sender 1-2 elektriske pulser i sekundet! 

Konsekvensen av praksisen er kritikkverdig,  
påpeker han.

– Å sende alle disse pulsene gjennom luften som 
egentlig ikke har noen annen funksjon enn å opp-
rettholde kommunikasjonen i et nettverk, er helt 
unødvendig forsøpling av miljøet. El-overfølsomme 
opplever en rekke helseplager av slike smartmålere, 
ofte uten å bli tatt på alvor. Mange blir kasteballer 
mellom nettselskapet, NVE og Elklagenemda.

GPRS kan fungere
Hva kunne nettselskapene ha gjort for å innfri 
kravet fra NVE på den minst stråleskadelige måten?  
En GPRS løsning er svaret, tror Hjortland.

– GPRS teknologien innebærer mye mindre stråling. 
Her bruker man mobildatanettet til å overføre data, 
istedenfor via en radiolink som er dagens løsning. 
Per i dag innebærer løsningen at data sendes hver 
time, men man trenger egentlig bare å overføre 
dataene til Elhub én gang i døgnet for å oppfylle 

kravene. Så enkelt kunne det ha blitt gjort! For meg 
er dette en smart løsning! Dette er teknologi som 
alle AMS-leverandørene har og kan levere. GPRS 
løsning krever at hver strømmåler må ha et simkort.  
Neppe problematisk, mener Hjortland, fordi de 
fleste eloverfølsomme i dag har en mobil hvor de 
sender tekstmeldinger istedenfor å snakke. 

– Dette er ikke en løsning som passer for alle, men 
jeg er relativt sikker på at 50 prosent av de som 
velger bort AMS måler med kommunkasjonsdel på 
grunn av stråling, hadde akseptert GPRS løsningen. 
En GPRS løsning vil tilsvare å ha en mobiltelefon 
liggende i standby for å sende en sms en gang i 
døgnet, sier Odd Magne Hjortland. 

« – Jeg har ingenting  
imot smart teknologi,
men da må nettselskap
ene komme med en 
smartløsning som er 
menneske– og  
miljøvennlig!» 

Odd Magne Hjortland/EMF Consult

• Odd Magne Hjortland er utdannet ingeniør 
(B. Sc.) innen automasjon, teknisk kyberne-
tikk og elektroteknikk. Han er daglig leder i 
selskapet EMF Consult, som leverer måletje-
nester og produkter for kartlegging og redu-
sering av elektromagnetisk belastning.

Ulike Måleinstrumenter. Foto: EMF Consult
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Informasjonen som strålemyndighetene går ut med, 
er ikke alltid korrekt. Det viser målinger som EMF 
Consult har gjennomført. 

– Det er flere ting å sette fingeren på. Daværende 
Statens strålevern (nå DSA), NVE og nettselskapene 
opplyste på sine nettsider at en mobiltelefon stråler 
50 000 ganger sterkere enn en smartmåler. Dermed 
skulle man ufarliggjøre smartmålerne. 

– Når du holder mobiltelefonen inn til hodet 
og prater i den, har den riktignok en veldig høy 
strålingseffekt. Men de fleste går ikke med  
mobiltelefonen inntil hodet 24 timer i døgnet!  
De bruker den kanskje noen minutter per dag, sier 
daglig leder Odd Magne Hjortland i EMF Consult.

Dermed skapte utsagnet
et feilaktig bilde av 
strålingen. 

Oppga feil verdier på stråling
Statens strålevern varslet også om at smartmåleren
stråler maksimalt en fjerdedel av mobilen – og 
dermed måtte være trygg. Som grunnlag for påstan-
den tok de utgangspunkt i at smartmålerne har en 
utgangseffekt på en halv watt, 500 milliwatt, mens 
mobiltelefon har en utgangseffekt på 2000 milliwatt.

– Da vi begynte å undersøke påstanden, viste det 
seg at de hadde brukt feil verdi på utgangseffekten 
på smartmåleren. Bruker man samme verdien  
på både mobilen og måleren, ser bildet helt  

annerledes ut. Utgangseffekten på smartmåleren 
var 820 milliwatt, ikke 500 som de opplyste om. 
I tillegg ser vi at 95 prosent av dagens mobilbruk 
går via data, ikke vanlig tale. Da bruker den 3G og 
4G, som har en utgangseffekt på 250 milliwatt, ikke 
2000 milliwatt. Konklusjonen er at mobilen med 
normal bruk hadde en utgangseffekt på 250 milli
watt, mens smartmålerens hadde 820 milliwatt. 
Altså var det drøyt tre ganger sterkere stråling fra 
smartmåleren enn fra mobilen ved normal bruk. 

NKOM brukte uegnet måleinstrument
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) 
sjekket så strålingen fra smartmålerne, men be-
nyttet seg av måleutstyr som ikke fanger opp det 
som skulle måles! Dermed ble antallet pulser fra 
en Aidon smartmåler i løpet av døgnet oppgitt til 
en fjerdedel av hva de faktisk er. NKOM-rapporten 
konkluderer dermed med at total sendetid gjennom 
døgnet er langt kortere enn den i realiteten er. 

EMF Consult gjennomførte kontrollmålinger som 
viste at smartmålerne ligger innenfor sendetids-
kravet i fribruksforskriften, men at de sender 4 
ganger oftere enn NKOM har opplyst i en målerap-
port som brukes som referanse av hele bransjen. 
NKOM ble gjort oppmerksom på denne feilen, men 
ville ikke korrigere denne fordi feilen var marginal i 
forhold til gjeldende grenseverdier.

– Om man ser større på det gjelder dette mye mer 
enn bare informasjonsfeilene relatert til AMS. Når 
både Statens strålevern (nå DSA) og NKOM gir 
feilaktige opplysninger om de nye AMS målerne, og 
nekter å korrigere disse, hvorfor skal man da stole 
på annen informasjon som kommer fra disse  
institusjonene? sier Odd Magne Hjortland.

Statens strålevern og NKOM  
feilinformerte om stråling
Smartmåleren stråler mye mindre enn det mobilen gjør, sa myndighetene. 
Men det var helt feil.

TEKST: LILY KALVØ   FOTO: EMF CONSULT



20

Det er grundig dokumentert i forskning at en rekke 
mikroorganismer og dyrearter kan sanse endringer 
i jordas magnetfelt og bruker det til å navigere. Men 
hva med oss mennesker? 

Dette spørsmålet har engasjert forskere, og særlig 
Joseph L. Kirschvink, professor i geologi ved California
Institute of Technology (Caltech). I hele karrieren 
har han tenkt tverrfaglig i forskningen sin, etter at 
han som ung student så læreren dra et bløtdyr-snitt  
bortover bordet ved hjelp av en magnet: geologi og 
biologi henger sammen!

Trekkfuglers magnetkompass og 
radiofrekvent stråling 
Noen forskningsmiljøer gjorde forsøk på å teste om 
også mennesker kunne sanse jordas magnetfelt, 
men studiene ga ikke grunnlag for å konkludere og 
temaet ble lagt på is. 

Så publiserte tidsskriftet Nature i 2014 en studie fra 
Universitetet i Oldenburg som viste at trekkfuglers 
magnetkompass ble forstyrret av menneskeskapt 
radiofrekvent stråling langt under ICNIRPs grense-
verdier, nærmere bestemt av signaler fra AM 

Retningssans 
og kartplotter
Kan mennesker sanse endringer i jordas magnetfelt? Mye tyder på det.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: MAGLAB CALTECH

EN SJETTE SANS?  Professor Joseph L. Kirschvink ved California Institute of Technology (Caltech)  
har studert sammenhengen mellom mennesker og sansing av endringer i jordas magnetfelt. 
Foto: Maglab Caltech
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radiostasjoner. Forskerne begynte å se på resulta-
tene sine fra menneskestudier med friske øyne – for 
eksempel var det AM radio i England, og ikke i USA. 
Kanskje hadde dette vært en forstyrrende faktor 
bak motstridende resultater i England og USA?

Faradays bur
Kirschvink fikk bygget et underjordisk laboratorium 
uten forstyrrende menneskeskapte radiobølger 
under Caltech for å teste om også mennesker har 
et innebygget magnetkompass. Laboratoriet var et 
såkalt Faradays bur som var kledd utvendig med  
aluminiumsfolie og dermed stengte all radiofrekvent
 stråling ute. I veggene var det montert flere sett av 
spoler som til sammen genererte et magnetfelt som 
tilsvarer jordas. Den eneste faktoren som forandret 
seg under forsøket, var dette liksom-magnetfeltet  
til jorda.

Forsøkspersonen satt midt i buret en på en trestol, 
mens aktiviteten i hjernen ble målt ved EEG 
(elektro encefalografi). Da magnetfeltet ble dreid 
mot klokka, noe som tilsvarer at forsøkspersonen 
ser mot høyre, oppsto et markant fall i alfabølgene 
i hjernen. I EEG sammenheng betyr ett slikt fall i 
alfabølger at hjernen arbeider aktivt. Endring i al-
fabølgene er generelt en god indikator på hvor mye 
folk jobber med å bearbeide signaler. Et sett med 
neuroner signalerte og disse signalene kom med  
en viss tidsforsinkelse. 

Tidsforsinkelsen utelukker at reaksjonen i hjernen 
dreide seg om påvirkning fra elektriske strømmer 
som magnetfelt kan indusere i hjernen. I så fall ville 
responsen ha kommet umiddelbart.  

Pionérforsøk
I 2016 var Kirschvink den første til å la seg teste i 
dette laboratoriet som var spesielt konstruert for å 
simulere endringer i jordas magnetfelt. 

På en konferanse arrangert av The Royal Institute of 
Navigation i April 2016 presenterte han resultatene 
fra vel 20 forsøkspersoner. Resultatene fra hans 
underjordiske laboratorium viste seg å være  
konsistente og reproduserbare.

I mars 2019 ble den endelige studien publisert i 
tidsskriftet eNeuro. Resultatene viste at nærmere 
en tredel av alle forsøkspersonene reagerte på den 
kunstige endringen i jordas magnetfelt. At ikke alle 
reagerte, kan tyde på at det kan være genetiske 
forskjeller inne i bildet, eller at bakgrunn og tidligere 
erfaringer har betydning.

Forsøkende var svært godt kontrollert når det gjaldt 
å utelukke forstyrrende elementer. Resultatene 
peker på at mennesker trolig har evnen til å sanse 
jordas magnetfelt i likhet med mange dyr og fugler. 
Evnen til å bruke denne sansen kan imidlertid ha 
gått tapt for mange i sivilasjonens løp. Resultatene 
må bekreftes av annen tilsvarende forskning.

Hvordan kan organismer sanse jordas magnetfelt?
Det er fortsatt et åpent spørsmål om hvordan 
hjernen kan sanse magnetfeltet. Forskere har 
identifisert en mekanisme for visse bakterier. Disse 
bakteriene inneholder magnetitt-krystaller, som 
retter seg etter jordas magnetfelt. Magnetitt er 
et jernoksid som er sterkt magnetisk, og finnes i 
mange levende organismer, for eksempel i fugle-
nebb, fiskesnuter og i menneskehjerner.

Vi mennesker har tilpasset oss jordas magnetfelt 
genetisk, men nyere forskning tyder egentlig på at 
vi i tillegg bevisst og aktivt har brukt denne sanse-
evnen til å orientere oss.  

Flere forskerteam arbeider nå med å se hvilken 
effekt denne sanseevnen har på atferd. Et Sør 
Koreansk team fant at menn som hadde fastet i 20 
timer var tilbøyelige til å orientere seg i retning av 
det stedet de forbandt med mat, helt uten hjelp fra 
syn og hørsel. Forskningsteamene ved Caltech og 
Universitetet i Tokyo samarbeider videre om dette.

Da magnetfeltet ble dreid 
mot klokka, noe som til
svarer at forsøkspersonen 
ser mot høyre, oppsto et 
markant fall i alfabølger  
i hjernen. 
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Hva med el-overfølsomme? 
Jordas magnetfelt er på om lag 50 000 nT, mens 
el-overfølsomme kan ha problemer langt under 50 
nT. Vi lever godt med jordas magnetfelt fordi det er 
stabilt. Når forskningen nå peker på at vi sanser  
endringer i feltstyrke, blir det atskillig mindre 
mystisk at mennesker kan reagere på magnetfelt 
fra elektriske apparater og trådløs infrastruktur 
som endrer seg svært raskt. Ta for eksempel 50Hz 
vekselstrøm i ledningsnettet, som innebærer at 
magnetfeltet skifter retning 50 ganger i sekundet. 
Det er godt at ikke Nordpolen og Sydpolen skifter 
plass like ofte!

Med trådløs teknologi har vi fått mye høyere 
frekvenser, og dessuten pulsing som hakker opp 
signalene og skaper ekstra skarpe endringer i 
magnetfelt. Biten som mangler i puslespillet er 
kunnskapen om hvilken mekanisme som gjør at 
hjernen sanser endringene. 

Kirschvink peker selv på at hvis en slik sanse-
mekanisme finnes, kan det få store praktiske 
 konsekvenser. For eksempel kan MR-scanning  
med sine sterke magnetfelt endre egenskapene  
til magnetitt i hjernen.

På leting 
etter sanse
mekanismen 
Det gjenstår å identifisere mekanismen 
som ligger bak denne sanseevnen både 
hos dyr og mennesker.  

Dyr har både evnen til å navigere og til å finne 
tilbake til det stedet de har kommet til verden. Altså 
kan de ikke bare finne retningen, men de har også 
en kartplotter.

Både for dyr og mennesker forskes det ut ifra to  
hypoteser som eventuelt kan forklare hvordan 
sansemekanismen er skrudd sammen.   

En forskergruppe fokuserer på magnetitt.  
Forskere har nylig funnet at magnetitt er mest 
konsentrert i ur-områder av kroppen som hjer-
nestammen og lille hjernen. Kirschvink holder på 
magnetitt og hevder at mini-kompassnåler sitter i 
mottakerceller ved nerver bak dyrenes nese eller i 
det indre øyet.

En annen gruppe forskere mener at magnetfelt 
trigger kvantekjemiske reaksjoner i et protein ved 
navn cryptochrome, som sitter i netthinnen. Dette 
proteinet sanser innkommende lys. Hypotesen er  
at det også reagerer på magnetfelt. 

(Kilder: * Connie X. Wang m.fl. (2019): Transduction of  
the Geomagnetic Field as Evidenced from Alpha-band  
Activity in the Human Brain. eNeuro 2019. * Servick, 
Kelly: Humans may sense Earth´s magnetic field. Science, 
22 march 2019, Vol 363 Issue 6433.)
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Oldenburg
studien 
En studie utført ved Universitetet i Old-
enburg viste at trekkfugler som befant 
seg i et trebur uten vinduer, flakset i aller 
retninger når tiden var kommet for å 
trekke. 

De fikk tilbake retningssansen og samlet seg om 
trekkruta da buret ble skjermet mot stråling fra AM 
radiobølger. Retningen fuglene ville fly i ble regis-
trert ved at de krafset på veggene i buret. 

Studien som ble publisert i Nature i 2014 viste 
tydelig at de ble forvirret av radiofrekvent stråling i 
omgivelsene. Den skulle få stor innflytelse på videre 
forskning om også mennesker har en slik 6. sans, og 
er tidligere omtalt i Strålevett nr. 2 2014. 

(Kilder: Svenja Engels, Nils-Lasse Schneider, Nele Lefeldt, 
Christine Maira Hein, Manuela Zapka, Andreas Michalik, 
Dana Elbers, Achim Kittel, P. J. Hore & Henrik Mouritsen: 
Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic 
compass orientation in a migratory bird. Nature,Volume 
509 side 353, 15 mai 2014.)
  

Høye 5G
frekvenser
kan forstyrre 
viktige vær
observasjoner
USA har allerede auksjonert bort de 
første blokkene av frekvenser til 5G 
nettet, og noen av disse frekvensene ligger 
tett opp til frekvenser som er viktige for 
værobservasjoner fra satellitt. Dette er 
ikke uproblematisk. Blir værdata påvirket 
slik at værmeldingene blir mindre  
presise, får vi et globalt problem. 

23.8 GHz er en viktig frekvens for overvåking av 
værsystemer. Ved denne frekvensen avgir vann-
damp fra jordas overflate et svakt signal. Satelitter 
måler energiutstrålingen fra jorda på denne 
frekvensen for å anslå fuktigheten i atmosfæren 
under. Dataene brukes i modeller for å forutse  
hvordan stormer og andre værsystemer utvikler seg.

USAs Direktorat for forvaltning av hav og atmosfære 
(NOAA) og romfartsadministrasjonen NASA forhan-
dler nå med USAs Direktorat for kommunikasjon 
(FCC) om problemet, som også skal tas opp på et 
internasjonalt møte i oktober. 

NOAA og NASA konkluderte i 2010 med at det å 
miste 23.8 GHz signalet ville bety at 30 prosent av 
dataene som brukes i værvarsling ville gå tapt.  

Telenor har meldt at de ikke kommer til å bruke 
disse høye frekvensene. I følge NKOM er 26 GHz 
båndet identifisert av EU som et av de viktigste 
båndene for info om 5G. Et notat om frekvenser til 
mobilkommunikasjon og 5G datert 18.juni 2019 er 
nå ute til høring.  

S t rå l eve t t  02 19   |  R e t t n i n g s s a n s  o g  k a r t p l o t t e r
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Det er ikke komplisert å redusere strålingen fra AMS 
strømmålere, men man må vite hva man gjør.  
Her er teknisk informasjon om ulike alternativer.

1. Ekstern antenne
Ekstern antenne kan benyttes enten signalet er 
et «vanlig» radiosignal eller GPRS (mobilnettet). 
De fleste nettselskapene godtar søknader om 
ekstern antenne til egen måler. I tillegg vil mange 
godta dette til andre målere i samme bygg, eller til 
naboer. Flere el-overfølsomme har erfart at denne 
løsningen kan forhindre stråling inne i egen bolig 
– eller bedre situasjonen betraktelig. Men det er 
svært viktig å være oppmerksom på flere ting. Det 
kan nemlig oppstå mer stråling inne hvis du ikke vet 
hva du gjør!

Det er mulig å beskytte seg mot stråling 
fra strømmålere. Her er tiltakene som 
kan fungere bra.

TEKST: ERIK AVNSKOG   FOTO:PRIVAT

Hvor lang bør antennekabelen være?
Plasseringen av antennen er veldig viktig! Aidon  
tilbyr skjøtekabler på 3, 5 og 10 meter, i tillegg er 
det fastmontert kabel på antennen. Nettselskap-
ene har ulik praksis når det gjelder lengden på 
antennekabelen. Noen godtar opptil 21,5 meter, 
mens andre bare godtar 11,5. Flere kan unntaksvis 
vurdere en litt lengre kabel. Lengden må begrenses 
fordi man får større signaltap jo lengre kabelen er.  
Det lekker også litt signal i hvert koblingspunkt. Står 
måleren et stykke unna de andre målerne den skal 
kommunisere med, kan signaltapet gjøre at den 
ikke får kontakt. 

Antennen – plassering er viktig!
Den eksterne antennen som vanligvis brukes  
til Aidon målere, er en såkalt toblerone- eller  

Tiltakene som 
reduserer AMS 
stråling
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tre-kant-antenne, som stråler bredt ut i ca 180  
graders vinkel og ikke bakover. Størrelsen er som 
en knyttneve, og den kan overmales. Det finnes 
også en rundstråle antenne, men den brukes som 
regel rett utenfor sikringsskapet. Man må ha en 
god plan for plasseringen av antennen, slik at man 
utnytter lengden på kabelen og sørger for å vinkle 
antennen vekk fra boligen. Antennen bør helst ikke 
monteres på loftet!

Den eksterne antennen har høyere effekt enn 
antennen i måleren. Dermed kan strålingen fra den 
utvendige antennen bli sterkere. Måleren vil van-
ligvis kompensere for dette automatisk, ved å dem-
pe signalet når den registrerer at effekten er blitt 
bedre, men dette skjer først etter litt tid. Måleren vil 
alltid skru strålingen opp til full styrke i innkjørings-

perioden, inntil den har tilpasset seg i forhold til 
de andre målerne i nærheten. Hafslund anslår at 
måleren bruker 1 - 2 dager på å justere seg inn. Når 
montøren kommer for å aktivere antennen bør du 
forsikre deg om at måleren blir riktig innstilt. Den 
skal bare kommunisere med den eksterne antennen. 
Ellers kan begge fortsatt være aktive.

Ekstern antenne på flere målere
Ønsker dere ekstern antenne til flere målere, f. eks. 
i en blokk, må hver måler ha egen antenne. Det er 
dessverre ikke mulig å koble flere målere sammen 
ved hjelp nettverkskabler. Antennene kan godt stå 
samlet. Nettselskapene har ulike søknadsprosesser 
når flere målere er involvert.

TIL ENDENODE: Erik Avnskog 
ved et sikringsskap med en 
AMS måler som er tvangsstyrt
 til endenode. I tillegg er det 
installert ferritter som filtrer
bort skittenstrøm. Foto: privat
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Hva koster en ekstern antenne,  
og hvem gjør arbeidet?
Selskapene har ulik praksis. Noen gjør hele jobben 
kostnadsfritt. Hafslund tar ikke betalt for selve 
antennen, kabelen eller installatøren, men kunden 
skal sørge for føringsvei fra sikringsskapet til anten-
nen. Dette må være klargjort før de kommer. Du 
kan gjøre arbeidet selv så lenge det er i henhold til 
deres spesifikasjonsdokument. Eller få en elektriker 
til å gjøre jobben.

2. GPRS - måledata via mobilnettet
Løsningen innebærer at man bytter måleren til en 
som har både mobilsender og radiosender, men 
hvor radiosenderen er deaktivert. GPRS kan 
benyttes både med og uten ekstern antenne. 
Måleren vil sende meldinger med målerdata på 
enten 2G, 3G eller 4G mobilnettet én eller flere 
ganger i timen. Hvert syvende minutt sier noen, 
én gang i timen sier andre. I tillegg vil måleren være 
i regelmessig kontakt med basestasjonene for å 
sjekke dekningen, slik en mobiltelefon gjør.

Dessverre er det ikke 
alle nettselskapene med 
Aidon målere som tilbyr 
GPRS.

3. Å tvangstyre en AMS måler til 
endenode (endepunkt)
Hafslund og flere andre nettselskap som bruker 
Aidon har begynt å teste en teknisk løsning som 
reduserer strålingen fra målere nær boligen til 
el-overfølsomme. Målerne er normalt stilt inn til 
å repetere signalene fra andre målere og sende 
dem videre i nettverket. Man forsøker nå å stille inn 
målere slik at de slutter å kommunisere med andre 
målere, og bare sender én melding om lag annet 
hvert minutt istedenfor for hvert sekund. Dette 
kalles å tvangsstyre én eller flere målere til 
endenode (endepunkt).

Endenode-løsningen kan bare brukes hvis det ikke 
skaper problemer for nettverket. 

Trenger du hjelp til å kontakte nettselskapene 
angående endenode?

Kontakt:  Erik Avnskog
Epost:      post@felo.no 

4. PLC (Power Line Communication) 
Teknologi som sender målinger over strømnettet. 
Ca. 15 prosent av AMS-målerne i Norge kommuni-
serer bare over strømnettet, med såkalt PLC. Dette 
innebærer at frekvenser i området 2kHz til 150kHz 
sendes på ledningsnettet. Ingen av selskapene som 
er omtalt på de neste sidene bruker dette.

De ulike AMS 
systemene  
De tre vanligste er Aidon, Kamstrup og Kaifa/
Nuri. Målinger av strålingen viser tydelig at 
Aidon skiller seg svært negativt ut.  

Mens Kamstrup- og Kaifa/Nuri-målere med 
radiosender sender ut henholdsvis 164 og 
4320 korte elektromagnetiske pulser i døgnet, 
sender Aidon-målere hele 83130 korte pulser 
per døgn ( målt av EMF Consult).
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Denne oversikten er basert på samtaler med de 13 
største selskapene om muligheten for ekstern  
antenne og bytte av radiosender til mobilnett- 
løsning.  Den tar også for seg hvilke kostnader 
kunden må dekke, og hva man kan gjøre når man 
opplever problemer med naboenes målere.

Skagerak Nett AS (Aidon) sier de normalt godtar 
søknad fra enkeltabonnenter om GPRS, så lenge 
det er grei dekning i mobilnettet på stedet. De tar 
en engangsavgift på kr. 5125,- for å bytte til GPRS. 
Avgiften begrunnes med at den skal dekke at måler-
en med mobilsender er dyrere i innkjøp, samt kost-
nadene til mobilabonnement for årene med forventet 
levetid. Dersom man ønsker en GPRS-løsning for 
flere boliger på ett sted, må det komme individuelle 
søknader fra hver enkelt kunde. Søknad om ekstern 
antenne godtas, ifølge Skagerak Nett

Hafslund Nett AS (Aidon) godtar alltid søknader 
om ekstern antenne, og kan også godta søknader 
fra en abonnent om ekstern antenne på flere, eller 
alle, målerne i en bygård. Men kunden må selv 
klargjøre føringsveien fra alle sikringsskap og ut 
til fasaden. Nettselskapet har foreløpig ikke villet 
åpne for GPRS-løsning som alternativ. Til gjengjeld 
ønsker de å prøve ut tvangsstyring av AMS målere 
til endenode.

Lyse Elnett AS (Aidon) bruker som regel GPRS 
(mobilnett). Ifølge nettselskapet sender måleren 
data èn gang i timen, i tillegg til jevnlig kontakt 
med basestasjonen. De bruker bare målere med 
radiosendere i blokker eller steder hvor mange 
målere står i samme rom. Her har alle radiosender, 
unntatt èn, som har både GPRS- og radiosender. 
Denne mottar dataene fra de andre målerne (red. 
anm. kalles da en konsentrator) og sender dette ut 
på mobil-nettet – eventuelt med en ekstern antenne 
på utsiden av blokken.

Ifølge Lyse setter de ganske ofte en rundtstrålende 
veggantenne på utsiden av sikringsskapet, og 
noen få ganger på utsiden av huset, for å få bedre 
dekning. Utover dette vil de ikke tilby kundene 
ekstern antenne. Deres eneste alternativ, utenom 
fritak, er å flytte selve måleren til et skap på utsiden 
av bygningen – ved strøminntaket.

Glitre Energi AS (Aidon) benytter nesten bare  
radiosendere. I sjeldne tilfeller bruker de 
GPRS-sender (mobilnett) der en bolig står langt 
unna andre boliger. De tilbyr kundene sine å 
montere ekstern antenne med opptil 21,5 meter 
kabel kostnadsfritt. De har ikke svart på om de 
tilbyr GPRS-løsning som alternativ. Nettselskapet 
opplever flere tekniske problemer med GPRS, de 
faller iblant ut av mobilnettet og da må de reise ut 
og aktivere dem manuelt. De har ikke forsøkt andre 
alternative løsninger.

Eidsiva Nett AS (Aidon) bruker som oftest  
radiosender. De godtar søknader om ekstern  
toblerone-antenne med 11,5 m kabel, men opplyser 
at de kan vurdere lengre kabel. Montørene kommer 
gjerne på befaring og gjør som regel det meste av 
arbeidet for kunden. Nettselskapet forteller at de 
kan godta søknader om GPRS (mobilnett), og er 
åpne for en dialog med kunder som opplever  
problemer med naboenes målere.

Dette gjør nettselskapene! 
Hva tilbyr nettselskapene av alternative løsninger til kunder som har problemer med 
strålingen fra AMS strømmålere? I denne store oversikten svarer 13 av de største.

...samtaler med de 13 
største selskapene om 
muligheten for ekstern 
antenne og bytte av 
radio sender til mobil
nettløsning. 
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Agder Energinett AS (Kamstrup) Nettselskapet 
godtar søknader om ekstern toblerone-antenne.  
De godtar også søknader om GPRS (mobilnett) 
og tilbyr å plassere måleren i utvendig skap ved 
strøminntaket. 

Ifølge Agder Energi vil kunder med fritak for 
AMS som leser av måleren sin selv og sender inn 
målerdata regelmessig, verken få gebyr eller 
årlig kontroll av måleren sin.

Troms Kraft AS (Kamstrup) godtar ekstern antenne 
med 10 meter kabel og gjør arbeidet gratis. Men 
kunden skal ordne med boring av hull selv. Nettsel-
skapet tilbyr ikke GPRS. Nettselskapet er innstilt 
på en dialog om tiltak dersom kunden plages av 
naboenes målere. 

Møre Nett AS (Kamstrup) Nettselskapet godtar 
ekstern antenne med 10 meter kabel - unntaksvis 
lengre. Kunden må utføre og betale alt arbeidet 
selv, før de kommer og kobler til. I bygg med flere 
leiligheter kan de være åpne for ekstern antenne 
på alle målere, men kunden må avklare dette med 
naboene på forhånd.

Norges Nett AS (Kamstrup) Montørene deres 
plasserer alltid en liten ekstern antenne på utsiden 
av sikringsskapet. Nettselskapet godtar å plassere 
antennen på utsiden av bygningen med 10 meter 
lang kabel. Dersom dette skal gjøres i ettertid, tar 
de minimum kr. 1500,- for arbeidet, og da bruker 
de en toblerone-antenne. De vil helst ikke involvere 
naboenes målere, men kan unntaksvis åpne for ek-
stern antenne hos naboer, forutsatt at kunden har 

Hafslund BKK Agder   Skagerak-  Eidsiva  Trønder   Lyse   Norges-   Glitre   NTE    Haugeland   Troms  Møre-
Nett Nett Energinett Nett Nett Energi Elnett Nett Energi Nett Kraft Kraft Nett

Aidon AMS    Kaifa/Nuri AMS Kamstrup AMS
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De 13 største nettselskapene

Antall kunder

• Strømnettet i Norge drives av 124 nettselskaper. Det er noen få store og mange små
• De 10 største har 2/3 av totalt 3 millioner kunder
• Nettselskapene eies primært av staten, fylkeskommunene eller kommunene (98 %)
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De 13 største nettselskapene

• Strømnettet i Norge drives av 124 nettselskaper. 
Det er noen få store og mange små. 

• De 10 største har 2/3 av totalt 3 millioner kunder. 

• Nettselskapene eies primært av staten, fylkeskom-
munene eller kommunene (98 %)

Visste du at?

Vi har hørt om tilfeller der den som er el-over-
følsom har registrert seg som juridisk eier for 
strømabonnementet hos andre i familien, i tillegg 
til abonnement i egen bolig. Og at Nettselskapet 
har godtatt legeerklæringen og gitt fritak for AMS 
måling begge steder.

avklart dette i detalj på forhånd. Kunden belastes 
for jobben montørene gjør. De kan også flytte kun-
denes måler til et utvendig skap ved strøminntaket 
til huset.

NTE Nett AS (Kaifa/Nuri) bruker radiosender eller 
mobilnettsender avhengig av avstanden, beliggen-
heten og dekningsforholdene. Nettselskapet godtar 
søknader om ekstern antenne og for en engangs-
sum på kr. 1000,- tar de på seg alt arbeidet forbun-
det med dette, innenfor rimelige grenser. De godtar 
som regel opptil 12 meter lang antennekabel, men 
kan unntaksvis vurdere lengre. Antennen de bruker 
er en såkalt panel-antenne, som stråler ut til 2 
sider og gir minimal stråling i andre retninger. Den 
interne antennen i måleren skal automatisk slutte å 
virke idet en ekstern antenne kobles til.

Trønder Energi AS (Kaifa/Nuri) benytter som regel 
radiosender. Nettselskapet kan godta søknader 
om ekstern antenne med 12 meter lang kabel, men 
kunden må selv utføre arbeidet og betale.  De kan 
godta GPRS som alternativ, og da kan det være 
behov for ekstern antenne. Nettselskapet forteller 
at de generelt har få henvendelser fra kunder som 
opplever problemer med stråling.

BKK Nett AS (Kaifa/Nuri) bruker alltid GPRS (mobil-
nett) og hevder at måleren kun sender en melding, 
tilsvarende en SMS, hver tredje time og at den ellers 
ikke stråler, på lik linje med en mobil i flymodus. 
De godtar ekstern antenne med inntil 12 meter 
lang kabel og har ulike typer av retningsbestemte 
antenner.

Haugeland Kraft AS (Kaifa/Nuri) bruker normalt 
bare radiosendere. Søknader om ekstern antenne 
med toblerone-antenne godtas, og de gjør arbeidet 
med alternative løsninger gratis. Nett-selskapet 
godtar også søknader om GPRS (mobilnett).

Kilder: * NKOM rapport: Avanserte måle- og styringssys-
temer, Måling av sendemønster og EMF-eksponering, 
Januar 2018. * EMF Consult https://emf-consult.com
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I forrige Strålevett fortalte vi om kabling av mobil-
telefoner og nettbrett med operativsystemet 
«Android». I dette nummeret fokuserer vi på Apple 
produkter. 

Både iPhone og andre Apple-produkter kan kables 
slik at du fortsatt kan surfe på nett, men med redus-
ert stråling! Forutsetningen er at produktet settes i 
flymodus og kobles til en kablet internettforbindelse. 

For å kable «Android» smarttelefonen trenger du en 
internettledning (ethernet kabel) fra modemet til en 
adapter som plugges inn i telefonen. For Apple-pro-
dukter trenger du i tillegg en overgang fra telefonen 
eller nettbrettet til adapteren.

Slik går du frem

1. Apple produkter med operativsystem «iOS» 
kan kables!  
Dette gjelder selv om det ikke står «Ethernet» 
som alternativ under «Innstillinger» før produk-
tet er koplet til riktig adapter og overgang.

2. Skaff adapter og ethernettkabel 
Adapteren bør kjøpes fra Apple. Den heter 
«USB til ethernet adapter». Du kan bruke en 
vanlig ethernettkabel.

3. Skaff spesialovergangen «lightning til USB 3 
kamera adapter»  
Denne koples til Apple-produktet (Iphone, Ipad 
etc.). Overgangen må kjøpes fra Apple. 

4. Skaff Apple strømforsyning  
Denne koples enten til strømnettet eller til et 
egnet batteri.

5. Oppkopling 
Kople telefonen eller nettbrettet til modem via 
1) overgang og 2) adapter og 3) ethernettkabel. 
Kople strømforsyning til overgangen. Sett tele-
fonen eller nettbrettet på flymodus.  
Slå av trådløst nett. Velg «Ethernet» under  
«Innstillinger» 

6. Hvor kan man kjøpe delene? 
Ethernet kabel kan kjøpes hos alminnelige 
elektronikkforhandlere, som f.eks. Clas Ohlson, 
Expert og Lefdal. Adapteren og spesialovergan-
gen bør være originaldeler fra Apple, slik at man 
er sikker på at de passer. 

7. Instruksjoner på nett 
En god instruksjonsvideo for kabling av inter-
nett på Appleprodukter finnes på https://www.
youtube.com/watch?v=LunIiBP-11s 

Et dokument med enda flere detaljer og lenker kan 
lastes ned fra https://drive.google.com/open?id=
1papNRCU8jTCOOPcYaXw0g1vOa3lkSRvI 

Har du spørsmål om kabling av Apple-produkter?
Da kan du kontakte: 

Azaris Tommy Fredriksen 
Tlf. 67 430 439 
Epost: azaris3333@gmail.com

Reduser strålingen fra 
Appleprodukter
TEKST:  AZARIS TOMMY FREDRIKSEN, NILS RUNE DØNNESEN og BENTE GILBU TILSET 
FOTO: PETER FIGUEIREDO

SLIK GJØR DU DET: IPhonen koples via adaptere og ledninger til strøm og internett. 
Foto: Peter Figueiredo

Iphone

Overgang: Lightning til 
USB 3 kamera adapter

Ledning til 
strømforsyvning

Ethernet adapter

Ethernet ledning
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EMF CONSULT - Skjermingsprodukter som garantert, 
og målbart, reduserer elektromagnetiske felt! 
 

Hjemme og på kontoret 
 Skjermende maling 
 Skjermende stoffer 
 Baldakiner - sovetelt 
 Vindusfolie 
 Lavstråle-router 
 Lavstråletelefon 
 Lavstrålelamper 

 

På reise 
 Skjermende klær 
 Soveposer 
 Tepper 
 Air-tube ørepropper 
 Mobiltelefonbeskyttelse 

 

 

Ved datamaskinen 
 Beskyttelse til datamaskin 

og nettbrett 
 Briller med blålysfilter 
 Skjermende PC-underlag 

og tepper 
 USB jordingsledning 

 

 

Lavstrålehus-produkter 
 Skjermede kabler 

og installasjonsrør 
 Nettavkoblere 
 Skittenstrømfilter 
 Belysning 
 Data/tele 
 Maling og gardiner 

 
 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

Ethernet ledning
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no

Vil du prate med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 1014
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

FELOs kontakttelefon er ikke  
betjent i juli. Beskjeder vil bli  
fulgt opp i august, eller send  
en epost.

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog

God Sommer!
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