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Till  

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Presstjänsten 

David Persson 

 

 

Här är frågor med anledning av artikel  

med planerad publicering 2016-01-22. 

 

I detta dokument har jag använt begreppet myndigheten som ersättning för det formella 

namnet Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Forskningsöversikt 2014 rörande elektromagnetiska fält 

I forskningsöversikten från myndighetens vetenskapliga råd 2014 om Elektromagnetiska 

fält finns ytterst lite, om ens något, som handlar om elektromagnetisk strålning från 

radiostationer inom frekvensområdet 500 kHz – 30 MHz.  

1. Har jag uppfattat detta rätt? 

 

Undersökning av amatörradioanläggningar 2015 

Under 2015 genomförde myndigheten en undersökning av  amatörradioanläggningar ur 

strålskyddsperspektiv.  

2. Vilken var bakgrunden till initiativet? 

3. Finns nya forskningsrön kring elektromagnetisk strålning, inom 

frekvensområden upplåtna för amatörradio, som ej finns upptagna i 

forskningsöversikten från 2014? 

4. Har det framkommit propåer att denna typ av elektromagnetisk strålning från 

radiosändare, i det ovan nämnda frekvensspektrumet, skulle vålla eller kunna 

vålla skador eller misstänkas för att utgöra någon form av hälsorisk för  

allmänheten?  

5. Varifrån kom initiativet till studien? Kom initiativet från forskare/forskargrupp, 

myndighet, organisation eller allmänhet/privatpersoner? 
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6. Hade myndigheten den mätutrustning som krävdes för att genomföra 2015 års 

studie av amatörradiosändare, eller fick ny utrustning köpas in för att studien 

skulle kunna genomföras?  

 

Varför teoretisk omräkning till maximalt tillåten effekt? 

På de flesta frekvensband som är upplåtna för amatörradiotrafik är 1000 watt  högsta 

tillåtna antenneffekt. Vid sändning på kortvåg är den effekt som idag dominerar bland 

radioamatörerna cirka 100 watt. De flesta radiostationer är byggda för den effekten. På 

VHF och UHF, dvs. amatörradions 2-meters- och 70-cm band, är den vanligaste 

maximala effekten 50 till 60 watt.  

I den fältmätning som myndigheten gjorde 2015 har ni räknat om den uppmätta 

strålningen från radiostationen, som om sändningen har gjorts med 1000 watt. Många 

radioamatörer ställer sig ytterst frågande till denna ytterst teoretiska omräkning. Bland 

radioamatörer är den gängse uppfattningen att det rimliga hade varit att mäta 

strålningen från antennen vid normalt förekommande effekter. 

7. Varför valde myndigheten att inte räkna på normalt förekommande effekter, 

dvs. för kortvåg 100 watt och för VHF och UHF 50 – 60 watt? 

 

Planerad fördjupad studie 

I rapporten från 2015 års studie har ni annonserat att ni kommer att fortsätta göra en 

fördjupad studie tillsammans med PTS och Elsäkerhetsverket. I denna kommande 

studie har ni beställt ett arbete av Ångpanneföreningen.  

8. Vilket är syftet med denna fördjupade rapport? 

9. På vilket sätt räknar myndigheten med att använda eventuella resultat från 

den kommande studien?  

10. Vilka egenskaper är det som kvalificerar Ångpanneföreningen för arbetet? 

11. Hur har upphandlingen av detta uppdrag gått till?  

12. Vilka andra företag eller forskningsinstitutioner har varit tillfrågade om intresse 

att utföra uppdraget? 

13. Hur stort belopp rör sig denna upphandling om? 
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Fråga om eventuellt jäv 

I de mätningar som myndigheten gjorde 2015 deltog bland andra radioamatören Karl-

Arne Markström, SM0AOM.  Markström har koppling till Ångpanneföreningen och han 

uppges i mätprotokollet representera detta företag.  

14. Har myndigheten mot denna bakgrund övervägt frågan om eventuellt jäv, när 

utredningsuppdraget för den kommande studien lades ut på 

Ångpanneföreningen? 

 

 

Begärda handlingar 

För mitt fortsatta arbete med artikeln vill jag att ni över epost skickar över följande 

handlingar: 

 

1. Projektplan för den fördjupade studien. 

2. Anbudsunderlag för den delstudie som lagts ut till Ångpanneföreningen. 

3. Förteckning över vilka forskningsinstitutioner eller företag, som utöver 

Ångpanneföreningen erhållit offertunderlag alternativt övervägts för 

direktupphandling av delstudien. 

4. Myndighetens riktlinjer för direktupphandling.  
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