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Utl6tande
Jag har tillfrigats av Pelle Beth, M.U.S.B.O. att ge expertutlitande nirande elektromagnetisk
strilning genom att svarapfr ftiljande frigor:
1) I vilken grad och pi vilket avstind frin en 230V elledning i viiggarna i ett hus piverkas
levande organismer, som t.ex. m<iss?
2) Hur mycket kan plverkan enligt 1) variera beroendep6ledningens belastning?
3) Vilka effekter skulle kriivas i elledningarnai ett hus fiir att mtiss rent frsiskt inte skulle
kunna vara kvar i viiggarna? 3a) Hur piverkas miinniskor i huset vid dylika effekter?
4) Hur troligt iir det att en elektromagnetiskpuls frin en 2-3 watts mdsskr?immare,superponerad pi befintlig ledningsbelasfring frin t.ex. belysning, skulle kunna ha en avskrackandeeffekt pi moss?
Samtliga frigor hiinfor sig till frigan om biologiska effekter av elektromagnetiskaftilt. Detta
iir ett omfattande forskningsomride diir mycket forskning har genomftirts, jag har sjiilv varit
verksam inom omridet sedan 1974.Det finns minga tusen vetenskapligaartiklar samt en rad
sammanstiillningar.Till de mest auktoritativa sammanstflllningarnariiknas de som utftirts av
ICNIRP www.icnirp.de . ICNIRPs rekommendationerriir grunden ftir EU:s kommande griinsv?irdeni yrkeslivet (Direktiv 8U2004140),liksom fttr Strehiikerhetsmyndighetenallmiinna rid
om begrtinsningav allmiinhetensexponering ftir elektromagnetiskafiilt.
ICNIRPs rekommendationerbygger pfl erkiinda halsoeffekter for miinniska, referensviirdena
flor yrkesexponering iir sattamed en marginal pi tio ginger till erkiinda hiilsoeffekter.
Frflga 1. I vilken grad och pi vilket avstind frfln en 230 V elledning i viiggarna i ett hus
piverkas levande organismer, som t.ex. miiss?
ICNIRPs referensvfirdeftir yrkesexponeringvid kraftfrekvens (50 Hz) dr l0 kV/m for elektriska ftilt och 500 mikrotesla ftir magnetiska ftilt. Fdr att vi skall ffi en skadlig piverkan skulle
alltsi niviema ligga pi tio ginger dessav?irden.Typiska ftiltnivier orsakadeav 230 V elledningar i bostiider iir 10 - 100 V/m respektive 0,02 - 0,2 mikrotesla. Man kan diirftir inte ftirviinta sig nigon akut plverkan pi levande organismer, som t.ex. mdss, av 230 V elledningar.

1ICNIRP"Guidelineson limits of exposureto time-varyingelectric,magnetic,and electromagnetic
fields
(up to 300 GHz)",lnternationalCommissionon Non-lonizingRadiationProtection,HealthPhysics,April
1998,Volume74,Number4
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Friga 2) tlur mycket kan pflverkan enligt 1) variera beroende pi ledningens belastning?
Om belastningenpi elledningen <ikar,kommer det magnetiska ftiltet att <ika,dt det beror pi
strdmmen, som <ikarmed belastningen.Det elektriska ftiltet beror pi spiinningen,vilken inte
6kar niir lasten okar. Di den magnetftiltsnivl diir man f<irv?intarsig hiilsoeffekter ligger pi
5000 mikrotesla, si kommer bostadsnivierna for magnetf;iltet inte i ntirheten av dennanivi
iiven om belastningenskulle dka tio g6nger.Man kan diirf<ir inte ftirviinta sig nflgon akut ptverkan pi levande organismer, som t.ex. mdss av 230 V elledningar, ens vid htig belastning.
Friga 3) Vilka effekter skulle kriivas i elledningarna i ett hus fiir att m0ss rent fysiskt
inte skulle kunna vara kvar i viiggarna? 3a) Hur piverkas miinniskor i huset vid dylika
effekter?
Vid nivier tio ginger referensviirdenaftir yrkesexponering,dvs. 100 kV/m respektive 5000
mikrotesla kommer det att alstrassi h<igastrdmtiitheteri miinniskokroppen att strommenkan
trigga nervsignaler i centrala nervsystemet,vilket kan leda till muskelryckningar mm. De induceradestrdmtiitheternaberor pi kroppens storlek,ju stOrrekropp desto h<igreinducerad
stromt[thet. Det innebiir att f<ir atttngga nervsignaler i en muskropp kriivs iinnu starkarefiilt.
Dessaf?iltnivier girr ej att alstra med hjiilp av elledningar i husets vaggar och [r diirfor ot[nkbara i bostadsmiljd.
Frfiga 4) tlur troligt ?ir det att en elektromagnetisk puls frfln en2-3 watts miisskriimmare, superponerad pfl befintlig ledningsbelastning frin t.ex. belysning, skulle kunna ha en
avskriickande effekt pfl m0ss?
En last ph2-3 W piverkar inte de ligfrekventa fiilten i ledningarna niimnviirt, di det normalt
finns betydligt storre laster anslutna.Om vi antar att dennapuls siind ut som radiofrekvent
strilning, si motsvarar det ungefiir pulseffekten frin en GSM-telefon (2 W). En GSM-telefon
fbr hOgstge en exponering pi 2 Wkg i 10 gram vtivnad vilket iir ICNIRPs referensviirdefor
allmtinhetensexponering. En skadlig exponering uppnis vid nivin 100 Wkg i 10 gram v[vnad. Det innebiir aff en mdsskriimmare som siinder ut2-3 W inte uppnir nivier som ger skadliga effekter. Skulle de mot formodan kunna skriimma bort mdss, di iir det givetvis upp till
tillverkaren av sidana produkter att presenteravetenskapligabevis ftir detta.
Nu ?irdet inte troligt att mosskriimmarenalstrar radiofrekventa pulser pil 2-3 W, de produkter
som s[ljs inom EU mflste ha en CE-miirkning, vilken skall garantera att EUs EMC-direktiv iir
uppffllt. Detta direktiv stiiller upp hirda griinser ftir utsiind radiofrekvent stdrning. Anledningen till att mobiltelefoner fbr siindaut motsvarandeeffekter, ar att dessaendastsiinder i
specificerade,licensieradefrekvensband.Skulle andraprodukter tillitas siindaut ospecificerade signaler med niryra watts uteffekt skulle dessaomOjliggtira radio och tevemoffagning,
mobiltelefoni osv.
en ifrdgeSlutsatsen iir utt de elektriska, magnetiska och elektromagnetiskaJiilt,
stiillningen angiven musskriimmare kan avge, inte kommer app till sddana nivder
sig ndgon akut hiilsoskadlig pdverkan eller ndgon skriimselddr man kanfi)rviinta

effekt p,fi levande organismer.
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