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The intensive and rapid development of wireless communication devices has led to 

public concern about the possible negative consequences of exposure to 

electromagnetic fields (EMF) on health. Wireless systems expose people to a wide range 

of radio frequency (RF) signals. Controversial, sensational and sometimes contradictory 

scientific reports have triggered active debates in literature and mass media. This 

report will therefore, first explain the natural forces behind wireless communication 

and how it transfers information. Secondly the report will go over the legal framework 

and how the basis for these standards came to life. Thirdly the raport will go over 

already existing literature about EMF and health, which will lead to an discussion about 

the future of EMF.  

 

Keywords: Wireless communication, electromagnetic fields(EMF), radio frequency(RF), 
Information theory, Signals, Specific absorption rate (SAR)   
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Kapitel 1.0: Indledning  

Den første håndholdte mobiltelefon, Motorola DynaTAC 8000x, udkom i 1983 og tillod 

30 minutters taletid. Den første smartphone, Simon Personal Communicator, udkom i 

1992. Siden da har innovation og udbredelse gjort at trådløs teknologi er 

allestedsnærværende i dag. For at sætte udviklingen i perspektiv med andre 

teknologier, så tog det mere end 21 år for farve-tv at nå 100 millioner forbrugere, mere 

end 90 år for fastnet service at nå ud til 100 millioner forbrugere og mindre end 17 år 

for trådløs at nå ud til 100 millioner forbrugere. 

Ved udgangen af 2017 var der 465 millioner unikke mobilabonnementer i Europa, 

hvilket svarer til 85% af befolkningen. Ifølge MOBILABONNEMENT.DK, havde 96% af 

danskerne i 2019 en mobiltelefon, hvortil 88% af dem var en smartphone. Siden 2015 

er den danske mobil datatrafik steget med 237,8%. Til sammenligning er der 67% som 

regelmæssigt bruger en bærbar computer, 51% der regelmæssigt bruger en tablet - 

hvortil den stationære computer langsomt forsvinder i baggrunden med kun 35%, som 

anvender denne enhed regelmæssigt til at tilgå internettet. Ifølge DST, havde 78% 

danske hjem i 2007 en fastnettelefon - i dag er dette 15%. Tendens er altså klar: 

Danmark og verdenen bliver mere og mere trådløs. I dag har 4G-tjenester etableret sig 

som Europas førende mobil teknologi, som forventes at ville toppe i 2023, da 

forbrugerne da vil opgraderer til den næste generation af trådløst bredbånd - 5G. Det 

forventes at der i midten af dette årti vil være 203 millioner 5G-forbindelser i Europa, 

hvilket repræsenterer 29% af de samlede forbindelser. I dag anvendes trådløs 

kommunikation og 4G allerede i følgende teknologiske systemer og artefakter: 

Satellitsystem. Mobiltelefoner. Tv-fjernbetjening. Trådløst internet. Personsøgnings-

system. Wi-Max. Sikkerhedssystemer. Computer interface enheder. Bluetooth. GPS. GSM - 

dette spektrum af artefakter der tilgår internettet, vil med 5G blive udvidet til et endnu 

mere kompleks system af trådløse enheder, som tæller: robotter og automatiseret 

processer, e-health og telemedicin, smart cities og sensor-networks, augmenterede og 

virtual reality artefakter, samt selvkørende biler og droner.  
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Al denne kapacitet, kræver en omfattende infrastruktur som industrien fortsætter med 

at opbygge, i samarbejde med de forskellige nationer. Danmark, Finland, Island, Norge 

og Sverige underskrev i Maj 2018 en aftale om en fælles vision for 5G-implementering 

på tværs af Norden - som har lovet opretholdelse af teknisk koordinering af 5G-bånd og 

lettere regulering, omkring installation af netværksudstyr for at booste 5G's 

implementering. Al denne udvidelse og implementering af ny infrastruktur kræver 

udover samarbejde, også en stærk økonomisk kapital. I 2017 genererede mobile 

teknologier og tjenester samlet 3,3% af BNP i Europa - hvilket svarer til € 550 mia. I 

2022 forventes dette tal at stige til 720 mia. € (4,1% af BNP). Hvis denne industrien for 

mobile teknologier og tjenester var et land i Europa, ville den placerer sig på plads 41 i 

2017 og plads 34 i 2022, på listen over BNP fordeling. Denne industri råder således over 

en større kapital end mange lande gør og har de krævede midler til at fremdrive den 

trådløse overgang.  

  

Ifølge CTIA, vil brugen af trådløs data fortsætte med at vokse og i 2025, vil folk 

interagere med enheder tilsluttede det trådløse internet hvert 18. sekund. Dette skal 

muliggøres gennem overgangen til 5G-netværket som ifølge industrien vil være 100 

gange hurtigere og tilslutte 100 gange flere enheder - denne udvikling skal realiseres 

gennem bla. Iot. Dette er fremtiden og en del af den fjerde industrielle revolution, hvis 

man spørger industrien, investorer og staten.  

 

Udviklingen sker dog ikke uden forbehold for kritik. Denne handler først og fremmest, 

om mulige kendte og ikke-kendte sundhedsrisici. I denne opgave er begrebet sundhed 

defineret ud fra WHO’s sundhedsbegreb, som lyder således: Sundhed er en tilstand af 

fuldstændig fysisk, mental og social velvære og ikke kun fravær af sygdom eller svaghed. 

De mulige kendte sundhedsrisici forbundet med trådløs kommunikation, kaldes Radio 

Wave Sickness, eller electro-hypersensitivity. Disse symptomer manifesterer sig både 

som neurologisk og fysiologiske tilstande, som fremgår af bilag 1. 

 

Derudover, er udviklingen præget af interessekonflikter. I 2006 udgav magasinet 

Microwave News i samarbejde med Dr. Henry Lei fra University of Washington, Seattle - 

et metastudie over sundhedsundersøgelser, offentliggjort i peer-reviewed 
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videnskabelige tidsskrifter. Fokuset i de udvalgte undersøgelser var på mikrobølge-

induceret genotoksicitet, det vil sige mikrobølgeeffekter på DNA. Deres undersøgelse 

synliggjorte en bekymrende tendens om at artikler med ingen-effekt resultater oftest 

var fundet af industrien eller staten, derudover var dem som blev publiceret i det 

anerkendte tidsskrift Radiation Research - 10 ud af 17 gange, også kommet fra det 

samme laboratorium. Artiklen konkludere således at forksningsfeltet er præget af stor 

usikkerhed, da økonomiske interesser for lov til at styre debatten. Dette metastudie vil 

jeg vende tilbage til og udfolde yderligere i diskussion.  

 

Endvidere har jeg kunnet observere at det er ikke kun fundingen, som fortjener at 

komme under loop men også industriens egne anbefalinger. Gennem smartphones 

indstillinger kan man tilgå juridiske dokumenter, som bl.a. indeholder anbefalingerne 

for eksponering af RF. I dokumentet på en Iphone 8 står der således at man anbefaler at 

bruge og transportere telefonen i en mindsteafstand på 5 mm fra kroppen - for at 

overholde europæiske og amerikanske anbefalinger. Apple skriver ydermere at 

eksponeringen for RF-stråling kan formindskes, ved at anvende håndfri mulighed inkl. 

den indbyggede højtalertelefon mv. Samt at etuier med metaldele kan påvirke enhedens 

RF-stråling, så den evt. ikke overholder retningslinjerne for RF-stråling. Anbefaling er 

således ofte overtrådt, da telefoner ofte holdes så de rør ved hovedet eller transporteres 

i lommer, på tætsiddende tøj. Dette juridiske dokument fortæller således at 

producenten, Apple, er forberedt på eventuelle fremtidige sagsanlæg - da det skal 

fremgå af et produkt hvilken risici det besidder, før det må frigives til offentligheden.    

 

Derfor, vil denne projektopgave gennemgå elektromagnetismes effekt på biologiske-

systemer, da kombinationen af den massive udvikling af trådløs enheder, bør gå hånd-i-

hånd med samtalen og diskussionen, om de kendte og ikke-kendte mulige 

sundhedsrisici. Dette bringer os til opgavens problemformulering med dertilhørende 

arbejdsspørgsmål, som lyder således:  

 

Hvilken effekt har trådløs-kommunikation på biologiske systemer - og hvilken 

utilsigtede sundhed risici er forbundet dertil?  
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1) Hvad er trådløs-kommunikation?  

2) Hvordan fungerer de bagvedliggende kræfter i trådløs-kommunikation? 

3) Hvilken effekt har trådløs-kommunikation på biologiske systemer?  

4) Hvordan bør den utilsigtede-effekt behandles?  

 

Dette vil blive realiseret ved, først at teoretisk gennemgå de bagvedliggende kræfter 

som muliggøre trådløs kommunikation, for derefter kort at gennemgå de lovmæssige 

krav og den planlagte overgang til 5G. Det ovennævnte vil slutligt blive opsumeret og 

udfoldet i diskussionen.  

1.1 Semesterbindingen  

Projektopgaven er forankret i dimensionen: Teknologiske systemer og artefakter. Dette 

realiseres ved at gå i dybden med de bagvedliggende kræfter i det trådløse 

kommunikationsnetværk, hvilket er et kompleks system bestående af både synlige og 

ikke synlige dele. Dette vil realiserer ved bl.a. at anvende TRIN-modellen til at 

systematisk udvælge hvilke elementer indefor feltet der er relevante at gå i dybden med 

for opgaven.  

 

Projektopgaven vil dertil også blive forankret i dimensionen: Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Dette realiseres ved at inddrage den samfundsmæssige udvikling inde for 

anvendelse af trådløse enheder, samt en diskussion om den tilsigtede og utilsigtede 

effekt.   

 

Kapitel 2.0: Teori  

Dette kapitel vil fokusere på den teoretiske del af opgaven og derved, belyse den 

teknologiske del af projektopgaven. Kapitlet skal bruges som en basis introduktion til 

forstå trådløs kommunikation, hvor projektopgaven har valgt at fokusere på, tre 

elementer: det elektromagnetiske spektrum, informationsteori samt signaler.  

 

Først, vil jeg kort fokusere på at definere hvad den kablede kommunikations artefakt er. 

Et kablet netværk er et afgrænset medium. Her bevæger data sig over en sti, som en 
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ledning eller et kabel. Dette medium sætter dog begrænsninger for flydende deling af 

data og kommunikation. Dette kunne f.eks. være i sammenhæng med opsætningen af et 

online-møde, hvor der skal være 5 deltagere. Der er altså behov for at oprette 

forbindelse til 5 omkringliggende enheder. Det er her hvor begrænsningen opstår, da 

der er brug for nøjagtig det samme antal porte, for at kunne oprette forbindelse til alle 

enheder. Det trådløse netværk fjerner her behovet for at være bundet til en ledning eller 

kabel og skaber muligheden for mobilitet (L. Haupt, 2020). 

 

2.1 TRIN-modellen  

Projektopgaven har valgt bygge sin teknologianalyse på TRIN-modellen, for at kunne 

udarbejde først en teknisk analyse og efterfølgende, inddrage denne i en 

samfundsdiskussion. TRIN-modellen er lavet af Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas 

Budde Christensen fra RUC - og introduceret i TSA på 1.semester, hvor de 6 punkter er 

gennemgået med tekster, der har kunne belyse de forskellige trin. Modellen er således 

udformet til at kunne analyser og beskrive en teknologi. Modellens anvendelse er ikke 

rigid, og anvendelse af trin kan derfor tilpasse til det emne som ønskes analyseret. De 

seks trin i modellen er: (1) Teknologiers indre mekanismer og processer, (2) 

Teknologiers artefakter, (3) Teknologiers utilsigtede effekter, (4) Teknologiske 

systemer, (5) Modeller af teknologier og (6) Teknologier som innovation.  

 

For at besvarer problemformuleringen og dertilhørende arbejdsspørgsmål, er der til 

projektopgaven valgt at fokusere, på trin: (1) Teknologiers indre mekanismer og 

processer, som omhandler de centrale mekanismer og processer i en teknologi, (3) 

Teknologiers utilsigtede effekter, som omhandler effekter der vurderes at være negative 

og (5) Modeller af teknologier, som omhandler numeriske, visuelle og fysiske 

repræsentationer - hvor særligt udvalgte egenskaber, ved en teknologi, søges gengivet 

eller undersøgt. Hver af de ovennævnte trin er også uddybet, ved deres repræsentative 

kapitler hvor de anvendes. Trin 1 og 5 vil blive anvendt i kapitel 2, trin 3 vil blive 

anvendt i kapitel 3.  
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2.2 Litteratursøgning og analyse  

Til projektopgaven er der anvendt følgende to fagbøger: Bioengineering and Biophysical 

Aspects of Electromagnetic Fields, 2019, Fourth Edition - af Greenebaum, B & Barnes, F. 

og Wireless Communications Systems, 2020, af Randy L. Disse er brugt til først at udvælge 

de tekniske områder som ønskes analyseret og derefter, til at danne den tekniske 

forståelse indefor de udvalgte områder. Dertil, er litteratursøgning af eksperiment-data 

er udført ved at bruge online databaserne: Det kongelige bibliotek og PubMED. 

Nøgleordene anvendt til søgningen var: Biological effects from exposure to 

electromagnetic radiation - dertil, var det et krav at artiklen var udgivet mellem 2000-

15, var en metaanalyse og udgivet i et peer reviewed tidsskrifte. Disse afgrænsninger er 

valgt for at lokalisere kritik- og synspunkter indefor feltet. De tre udvalgte artikler, er:  

 

● A meta-analysis of in vitro exposures to weak radiofrequency radiation exposure 

from mobile phones (1990–2015) - Af Malka N. Halgamugea, Efstratios Skafidasa 

og Devra Davis 

● Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower 

base stations and other antenna arrays(2010) - Af B. Blake Levitt og Henry Lai 

● Combined biological and health effects of electromagnetic fields and other agents 

in the published literature - Af Ronald N. Kostoff og Clifford G.Y. Lau 

 

Derefter, er de mest iøjnefaldende eksperimenter og kritikpunkter medtaget i 

projektopgavens diskussion. Derudover er de lovmæssige forhold samt anbefalinger 

medtaget, for at perspektivere til de eksisterende forhold og den kommende udvikling 

indefor industrien.     

 

2.4 Hvad er elektricitet og magnetisme?   

For at besvarer de to første arbejdsspørgsmål, er der valgt to trin fra TRIN-modellen: 1. 

Teknologiers indre mekanismer og processer, som omhandler de centrale mekanismer og 

processer i en teknologi - dertil kommer 5. Modeller af teknologier, som omhandler 

numeriske, visuelle og fysiske repræsentationer - hvor særligt udvalgte egenskaber, ved 

en teknologi, søges gengivet eller undersøgt. Disse to trin er valgt grundet vinklen på 
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projektopgaven, som søger at besvarer hvordan naturkraften elektromagnetisme 

omformes, til den proces som vi kender som trådløs-kommunikation.  

 

Trådløs kommunikation muliggøres gennem elektromagnetisme, hvilket er en 

naturkraft. Elektricitet er kort sagt elektroner i bevægelse. Der findes to former for 

elektricitet, hvilket er: statisk elektricitet, også kaldet jævnstrøm - og dynamisk 

elektricitet, også kaldet vekselstrøm. I førstnævnte bevæger elektronerne sig rundt og 

rundt i et kredsløb fra minus til plus. Ligesom biler i en racerbane. I modparten bevæger 

elektronerne sig hele tiden, men på en mere ‘hakkende’ måde - hvis dette var racerbiler, 

ville de hele tiden køre frem og bakke. Begge typer strøm skaber elektromagnetisme, så 

det vigtigste at forstå er blot, at elektrisk strøm helt overordnet kommer af elektroner i 

bevægelse. 

 

At forklare hvad magnetisme præcis er, er et kompleks spørgsmål. Derfor vil 

projektopgaven tage afsæt i en forsimplet forklaring, at: magnetisme ligesom strøm 

også altid skyldes elektroner i bevægelse. Så snart de ladede elektroner er i bevægelse, 

bliver der skabt et magnetfelt. Måden hvorpå, elektrisk strøm og magnetisme opstår, 

har altså et fællestræk: Elektroner i bevægelse. Derfor ved vi at elektricitet og 

magnetisme påvirker hinanden. Denne gensidige påvirkning kendes således som 

elektromagnetisme (Guy H. S, 2020).   

 

2.4.1 Naturligt forekommende og menneskeskabte felter 

Mennesket møder elektromagnetiske felter(EMF), både naturligt forekommende og 

menneskeskabte hverdag. Dette fører til eksponering i vores hjem, såvel som udendørs 

og på vores forskellige former af arbejdspladser - intensiteten af disse varierer 

betydeligt efter situation. Høj eksponering kan forekomme i nogle erhverv såvel som i 

personlige aktiviteter. Et eksempel på dette er i togtransport. Nogle af de naturligt 

forekommende EMF-kilder inkluderer jordens magnetfelt, der får kompasser til at pege 

mod nord, eller som nogle dyrearter anvender til at navigere deres færden med, de 

elektriske felter der produceres i atmosfæren under tordenvejr, samt solen og endda 

menneskekroppen selv (Bowman, 2014, Greenebaum, B et al., 2019).  
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2.4.2 Spektrum  

Elektromagnetisme opererer i et spektrum, som er opdelingen af stråling efter 

bølgelængde, energi eller frekvens. Frekvens defineres som værende det antal gange, 

noget sker i en bestemt tidsperiode. Frekvens behandles i Hertz(Hz) hvilket defineres 

som: en frekvens enhed, svarende til svingning pr. sekund (Christensson, 2011). 

Bølgelængde behandles som det det græske bogstav "lambda" (λ) og defineres som: 

afstanden mellem to identiske nærliggende punkter i en bølge (Christensson, 2012), 

hvilket er illustreret ved figur B. På figur A kan der aflæses at når frekvensen, f(Hz), 

stiger formindske bølgelængde, (λ) og omvendt at når f(Hz) falder så forstørres λ.  

 

 

Figure A, Illustration: EPA, Environmental Protection Agency 

 

I kommercielt brug optræder måleenhederne i Hz, KiloHertz(KHz), MegaHertz(MHz) og 

GigaHertz(GHz). Afhængigt af frekvensen kan disse EMF-felter opdeles i tre kategorier: 

statiske elektriske og magnetiske felter (0 Hz), ekstremt lavfrekvens (ELF) felter (1 Hz - 

3 kHz) og RF-felter (3 kHz - 300 GHz ), som inkluderer mikrobølger (300 MHz - 300 

GHz). Deres typiske anvendelse samt bølgeform er illustreret ved figur A. Deres antal af 

svingninger pr. sekund er illustreret ved tabel 1.0.   
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Hertz               Hz             =    Svingning pr. sekund  

KiloHertz        KHz           =    1000 Hz 

MegaHertz      MHz          =    1.000.000 Hz 

GigaHertz        GHz           =    1.000.000.000 Hz 

Tabel 1.0 

 

 

Figur B. Lavet af Mette Dyrelund Pedersen. 

 

Trådløse kommunikation finder sted i det frie luftrum, med RF hvis felter bevæger sig 

mellem 3 kHz - 300 GHz. Den trådløse kommunikation forekommer ved at en afsender 

transmittere et signal til en modtager. De to enheder skal anvende den samme frekvens 

eller kanal, for at muliggøre kommunikation mellem dem. I det frie luftrum vil 

afsenderen transmittere en vekselstrøm ind i en ledningssektion (en antenne). Dette 

skabet et bevægeligt elektrisk og magnetisk felt som bevæger sig i bølger. Signalet skal 

vedblive i sin skiftevise svingning, for at holde det elektriske og magnetiske felt 

fremdrivende. Elektromagnetiske bølger bevæger sig ikke i en lige linje, de rejser 

gennem luften ved at udvide sig i alle retninger væk fra antennen (L. Haupt, 2020). 

 

Der eksistere båndbredde begrænsninger i mikrobølge spektret, hvilket har motiveret 

brugen af højere frekvenser på eller ud over 28 GHz og som det vil fremgår senere i 

projektopgaven af tabel 1.1 planlægger Danmark at anvende frekvenser op til 66 GHz - 

disse ville klassificeres som millimeter bølger. (L. Haupt, 2020).  
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2.4.3 Biofysisk interaktion: Ioniserende og ikke-ioniserende stråling 

Som det fremgår af bunden på figur A kan EMF-felter karakteriseres som ioniserende og 

ikke-ioniserende stråling. Ionisering opstår når der er nok energi i strålingen til at 

fjerne en elektron (negativ partikel) fra et atom eller molekyle. Ioniserende stråling kan 

forårsage kemiske ændringer i celler og beskadige DNA. 

 

RF-felter bliver karakteriseres som ikke-ioniserende stråling. Med dette menes der, at 

der ikke er nok energi til stede til at ionisere et atom eller et molekyle. Til 

sammenligning karakteriseres UV eller røntgenbilleder, som stråling som har potentiale 

og kan fører til ionisering (Greenebaum, B et al., 2019) 

 

2.5 Information 

Da trådløs kommunikation starter med information berører dette afsnit basen af 

informationsteori, som er et emne indenfor informationsvidenskaben. Emnet dækker 

studiet af kvantificering, opbevaring og viderebringelse af information. Projektopgaven 

tager standpunkt i definitionen som dækker: En måde, hvor alle former (og mulige udfald 

af noget tilfældigt) opfattes som mere eller mindre komplekse mængder af information. I 

denne definition er begrebet entropi et nøglebegreb, som i første række handler om 

noget naturvidenskabeligt og statistisk. Derfor, berører dette afsnit informationsteori og 

indgår i projektopgavens anvendelse af TRIN-modellens trin 1 og 5 - da 

informationsteorien er en central proces i trådløs kommunikation.  

 

Information indeholder oplysninger om noget eller nogen. Dette tager form gennem et 

kommunikationsnetværk, som en besked med en dertilhørende afsender og modtager, 

som både kan være en person eller maskine. Disse beskeder indeholder symboler som 

afsender kender og kan gå fra ord, til mere komplekse former som en film. Formålet er 

at skabe forståelig kommunikation mellem sender og modtager. Dertil kommer ønsket 

om at et kommunikationssystem skal sende flest mulig besked med succesfuld udfald, 

på mindst mulige tid. Der kan opstå fejl, hvor beskeder bliver ødelagt og modtageren 

derfor ikke kan fortolke betydningen korrekt (L. Haupt, 2020). 
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En fællesnævner for beskederne er at informationsindholdet afhænger af 

symbolværdierne. I trådløs kommunikation tager symbolværdierne form som grupper 

af bites. Bit er forkortelsen af binært ciffer, hvilket er den mindste måleenhed, der 

bruges til at kvantificere computerdata. Den indeholder en enkelt binær værdi på 0 eller 

1 (Christensson, 2013). I matematiske termer, udtrykkes besked indholdet n i bits 

således:   

  

 

For at konceptualisere hvad der sker når afsender trykker send på sin besked, kan det 

sammenlignes med krydsords-spillet Scrabbel. Spillet anvender konceptet af og tildele 

bogstaver numre indenfor et felt, bestående af en afgrænset sum af talværdier. Ord vil 

altså kunne oversættes til talmængder og omvendt. Dette realiseres gennem entropi 

som arbejder gennem sandsynlighedsteori og defineres som værende den 

gennemsnitlige information om symboler. I matematiske formel, udtrykkes det således:   

 

Hvor den gennemsnitlige information entropi(H), er lig med informationen om at 

meddelelsen n tid, er dens sandsynlighed for forekomst - opsummeret over alle 

𝑁𝑚𝑒𝑠𝑠 og giver den samlet information divideret med antallet af beskeder (L. Haupt, 

2020).  

 

2.6 Signaler 

Som det fremgår af bilag 2, blev det digitalt signal indført med 2G og er de signaler som 

primært anvendes i trådløs kommunikation i dag - dette revolutionerede hvilke 

anvendelsesmuligheder, som trådløse kommunikation kan indgå i og er hvad der skal 

realisere, ønsket om muligheden for, som tidligere nævnt, interaktion med trådløse 

enheder hvert 18 sekund. I november 2009 blev der lukket for analoge antenne-signaler 

i Danmark. Denne udfasning er i juni 2020 blevet komplet, da de centrale TV-kanaler 

som DR1 er overgået til DVB-T2. Derfor, berører dette afsnit signaler og indgår i 

projektopgavens anvendelse af TRIN-modellens trin 1 og 5 - da signal anvendelsen er en 
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central mekanisme i trådløs kommunikation, der bedst redegøres for gennem visuel 

præsentation.  

 

Analog signal  

I analog kommunikation overføres dataene ved hjælp af analog signalet mellem kilden 

og destinationen. Alle data konverteres først til elektronisk form, og sendes derefter via 

kommunikationskanalen. Analog kommunikation bruger et kontinuerligt signal, der 

varierer i amplitude, fase eller en anden egenskab med tiden i forhold til en variabel.  

 

Kontinuerlige data er data, der kan have en hvilken som helst værdi. Værdierne som 

indgår kan altså være både positive og negative. Derfor, kan enhver type data overføres 

i et analog signal. Figur C illustrere de artefakt punkter som et analog signale går 

igennem(Guru99, 2020).  

 

Figur C. Lavet af Mette Dyrelund Pedersen 

 

Digital signal  

I digital kommunikation anvendes der digitalt signal. Det digitale signal består af 

diskrete værdier snarere end kontinuerlige værdier. Diskrete værdier er information 

som kun kan tage bestemte værdier. I digital kommunikation forekommer fysisk 

overførsel af data i form af digital bit strøm, dvs. 0 eller 1 over et punkt-til-punkt eller 

punkt-til-multipunkt transmissionsmedie. Her kan de digitale transmission data 

opdeles i pakker som diskrete meddelelser, hvilket ikke er muligt i analog 

kommunikation. Figur D illustrerer de artefakt punkter som et digitalt signal går 

igennem(Guru99, 2020).  
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Figur D. Lavet af Mette Dyrelund Pedersen 

 

Sammenligning af analog og digital signal  

Figur E illustrerer den fysiske forskel på analogt og digitalt signal. Begge signaler kan 

være periodiske(gentagende) og ikke-periodiske. Karakteristisk for det digitale signal er 

formen på bølgerne, som populært kaldes firkants bølger. Analog signal kan også tage 

form herefter, dog med det forbehold at der både kan indgå positive og negative 

værdier, hvorimod digitalt signal som tidligere nævnt arbejder med bits der anvender 

0-1 værdier. Forskellen kan altså konceptualiseres ved at sige at analog signal varierer 

kontinuert mellem alle værdier i et vist interval, i modsætning til et digitalt signal, som 

kun kan variere trinvist(Guru99, 2020). 

 

Figur E. Lavet af Mette Dyrelund Pedersen 
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Kapitel 3.0: Metode  

Som tidligere nævnt, så er den overordnet tilsigtede effekt for det trådløse 

kommunikationsnetværk at forbinde afsender og modtager, gennem en succesfuld 

transmission af information. Dette åbner således op for diskussionen om utilsigtede 

effekter. Trin 3 af TRIN-modellen omhandler teknologiers utilsigtede effekter og 

defineres ifølge modellen som: “effekter, som vurderes at være negative.”  

 

Den utilsigtede effekt ved trådløs-kommunikation berører den effekt, som der kan 

skabes på biologiske systemer og altså, være en sundhedsrisici. Disse har længe optaget 

både videnskaben, industrien og staten. Derfor vil projektopgaven nu gennemgå den 

kommende udvikling - samt de anbefalinger, der ligger til grund for at artefakter må 

anvende RF. 

 

3.1 Anbefalinger og lovmæssige forhold  

Drift-frekvensen som kommunikationen transmitteres i afhænger af de lovmæssige 

krav på området. I Europa reguleres standarderne af non-profit organisationen: the 

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 

Grænseværdierne for RF er fra 100 kHz til 300 GHz. Der er ikke i EU etableret fælles 

retningslinjer for medlemsstaterne med henblik på grænseværdier for transmission, 

anvendt af borgere og derfor, er grænseværdierne i Danmark højere end i andre 

europæiske lande (Energistyrelsen, 2021). Det er endnu uvist om det nordiske-

samarbejde om 5G udrulningen, vil lede til fælles grænseværdier for Norden uden om 

EU. 

 

Reglerne om administration af frekvenser i Danmark findes i lov om radiofrekvenser, 

også kaldet frekvensloven. Fordelingen over de fremtidige frekvensbånd fremgår af 

tabel 1.1. Dataen er taget fra Energistyrelsen hjemmeside. 
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Frekvensbånd  Forventet fremtidige anvendelse 

700 MHz 4G/5G 

3,5 GHz 5G 

26 GHz 5G 

40 GHz 5G 

66 Ghz 5G 

Tabel 1.1 

 

3.2 Specific absorption rate (SAR) 

Grænseværdierne for frekvensbåndet afhænger i mellemtiden af absorptions raten af 

RF. Begrebet der anvendes til at beskrive absorptionen af RF i kroppen kaldes specifik 

absorptionshastighed (SAR), hvilket er hastigheden af energi, der faktisk absorberes af 

vævet. SAR udtrykkes generelt i watt pr. kg (W/kg) væv. SAR-målingerne dækker enten 

over hele kroppen eller over et lille volumen af væv, typisk mellem 1 og 10 g væv. SAR 

bruges til at kvantificere energiabsorption til felter typisk mellem 100 kHz og 10 GHz og 

omfatter RF fra enheder såsom mobiltelefoner op til diagnostisk MR scanning(ICNIRP, 

2020). Alle nuværende standarder er baseret på RF’s evne til at opvarme væv, kaldet 

den termiske effekt. En langvarig kritik, der går tilbage til 1950'erne, er, at sådanne 

akutte opvarmningseffekter ikke tager potentielt mere subtile ikke-termiske effekter i 

betragtning (Levitt 1995). 

 

Denne absorption afhænger og påvirkes af forskellige variabler, herunder 

transmissionsfrekvens, ens afstand fra den udstrålende kilde og ens orientering til at 

afværge systemets stråling. Andre variabler inkluderer således størrelse, form, mineral- 

og vandindhold i en organisme.  
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3.3Eksperiment layout  

Dette afsnit vil gennemgå hvordan man kunne opstille et eksperiment, for at teste 

effekten af EMF på et biologisk system. Grundet Corona-restriktionerne på RUC i dette 

semester, blev det desværre ikke muligt at gennemfører eksperimentet med FabLab.  

 

3.3.0 Layout for opstilling  

Opstillingen af eksperimentet fremgår af bilag 3 - og denne vil jeg nu gennemgå.  

Det biologiske system i dette eksperiment er planter. For at planterne har ens og 

optimale levevilkår, vil det være nødvendigt at bygge en roterende platform, med et 

monteret vandingssystem. Dertil, skal det overvejes om opstillingen skal sættes så 

planterne modtaget meget eller lidt sollys. Denne overvejelse skal tages ud fra hvilken 

plante man vælger. Slutligt ville der også skulle monteres en EMF-kilde. Denne ville 

skulle været indstillet til kun at udlede EMF når en specifik af planterne passeret kilden. 

Det ville dertil, være oplagt at udvælge en af de fremtidige båndbredder der skal 

anvendes til 5G, som fremgår af tabel 1.1 Da 5G teknologien endnu ikke er særlig 

udbredt, ville det være nødvendigt at bygge en generator som kan efterligne 5G’s 

frekvens.  

 

3.3.1 Plantemateriale 

Til dette eksperiment er der to muligheder for at anvende planter som biologiske 

system. Denne beslutning afhænger af hvilken forhold, som man gerne vil undersøge. 

Endvidere skal der overvejes om planterne skal findes i naturen og derved, kommer fra 

ukontrolleret forhold eller dyrket på planteskole og derved komme fra kontrolleret 

forhold.   

 

Mulighed 1: Celleforandring  

Til denne opstilling, ville der skulle anvendes planter som er ‘færdigudviklet’ - derfor, 

ville det mest oplagte valg være Hedera Helix, hvilket er en slyngplante der er kraftigt 

voksende og hårdfør. Den tåler altså beskæring og vil således ikke blive unødvendigt 

stresset, af det plukkes plade løbende - for at kigge på cellestrukturen. For at kunne 

studere cellestrukturen vil det være nødvendigt at anvende et microscope. Den 

forventede varighed af eksperimentet ville være 14 dage.   
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Mulighed 2: Vækstforhold  

Til denne opstilling, ville der skulle anvendes planter som vokser forholdsvist hurtigt - 

derfor, ville det mest oplagte valg være en krydderurt, som f.eks. karse, der har en 

grotid på 5-7 dage. I denne opstilling er det blot nødvendigt at observere planternes 

ydre forhold. Derudover, så giver karse muligheden for at observere hundredvis af 

separate biologiske system - som det må forventes er næsten identiske.    

 

Kapitel 4.0 

Diskussion 

I de seneste år har der været set en enestående stigning i tilgængeligheden og brugen af 

artefakter som anvender trådløs-kommunikation og altså, er EMF-emitterende kilder - 

disse applikationer er set inden for medicin, telekommunikation og fremstilling, men 

også til f.eks. opvarmning af fødevarer. Listen er allerede lang og vil i de kommende år 

kun blive længere, med forbehold for CTIA’s udtale om at vi i 2025 vil integrere med 

artefakter tilkoblet internettet hver 18 sekund. Diskussionen vil derfor starte ud med 

kort fra et teknologisk perspektiv, at debattere fordele og ulemper, ved trådløs-

kommunikation tilsigtede-effekt. Grundet menneskets nysgerrighed og trang til 

innovation, er der blevet skabt en konstant forbedring og opkvalificering af trådløs 

kommunikation - hvilket har udvidet funktionerne og mulighederne, for hvad der kan 

indgå i vores trådløse kommunikationssystem. Kigges der på bilag 2, ses der bl.a. 

overgangen fra analog til digital signal med implementeringen af 2G -  Det er bl.a. denne 

overgang, der skal sikre forbindelsen i det voksende netværk af artefakter og 

implementeringen af Iot. En person der er født i 90’erne har set, flere forskellige 

generationer af trådløs kommunikation blive udrullet - og i deres korte liv oplevet de 

konstant voksende funktionsmuligheder.  

 

I den tilsigtede effekt er der både opvejene fordele og ulemper ved anvendelsen af 

trådløs kommunikation. Først og fremmest gør den op med behovet for ledninger og 

kan konfigureres med brug af enhver fysisk forbindelse i dag. Forbindelsen er let at 

opsætte og udvide, hvortil det giver en muligheden for en global dækning og 

fleksibilitet. Dertil skaber det mobilitet, da det er let at geninstallere. Da kommunikation 
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sker gennem det åbne rum, er det dog mindre sikkert og ikke pålideligt i samme 

omfang. Transmissionen gennem det åbne rum skaber også åbenhed for mere 

interferens. Slutligt er transmissionshastigheden mindre sammenligneligt med kablet 

kommunikation, dette er dog medregnet i den kommende overgang til 5G. Diskussionen 

vil nu drage sit fokus på den utilsigtede effekt af teknologien.    

 

ICNIRP afslutter deres 2020 udgave af deres guidelines med følgende: “The only 

substantiated adverse health effects caused by exposure to radiofrequency EMFs are nerve 

stimulation, changes in the permeability of cell membranes, and effects 

due to temperature elevation. There is no evidence of adverse health effects at exposure 

levels below the restriction levels in the ICNIRP (1998) guidelines and no evidence of an 

interaction mechanism that would predict that adverse health effects could occur due to 

radiofrequency EMF exposure below those restriction levels.” Ydermere argumentere de 

for på deres hjemmeside, at de studier som har opsporet eller manifesteret negative 

helbred konsekvenser, ikke har været mulige at gengive - eller er af dårlig kvalitet og 

derfor, er af ingen betydning. Industrien står fast på at hvis det ikke kan gentages, er det 

ikke relevant for debatten. Dette er industriens standpunkt og derfor, vil jeg nu 

gennemgå nogle af de kritikpunkter som der udspringer af uvildig aktører. 

 

Etableringen af grænseværdierne for SAR   

Første kritikpunkt, omhandler således eksponerings standarden af RF - og de 

dertilhørende grænseværdier, som tidligere nævnt kaldes SAR. Disse grænseværdier er 

fastsat efter kun en håndfuld udførte dyrestudier, som altså har fastlagt retningslinjer 

for eksponering for mennesker (de Lorge & Ezell 1980; de Lorge 1984). I det første 

eksperiment trænede de Lorge og Ezell (1980) rotter med en auditiv observations-

respons-opgave. I eksperimentet blev dyret præsenteret for to søjler. Den højre bjælke 

produceret en lav tone hvilket udløste en ulønnet situation hvortil,  den venstre bjælke 

produceret en høj tone og uløste en lønnet situation i form af mad. Således krævede 

opgaven kontinuerlig årvågenhed, hvor et dyr skulle koordinere dets motoriske 

reaktioner - i henhold til den stimulus der præsenteres, for at få en belønning. Efter at 

have lært opgaven, blev rotter derefter udsat for stråling 1280 MHz eller 5620 MHz RF 

under præstationen. Forstyrrelse af adfærd blev observeret inden for 30-60 minutter 
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efter eksponering ved en SAR på 3,75 W / kg til 1280 MHz og 4,9 W / kg til 5620 MHz. I 

et andet eksperiment trænet de Lorge (1984) aber på en lignende auditiv observations-

respons-opgave. Aber blev udsat for RF ved 225, 1300 og 5800 MHz. Forstyrrelse af 

præstation blev observeret ved 8,1 mW/ (SAR 3,2 W/kg) til 225 MHz; ved 57 mW/ (SAR 

7,4 W/kg) til 1300 MHz; og ved 140 mW/ (SAR 4,3 W/kg) til 5800 MHz. Det blev 

registret at forstyrrelsen opstod når kropstemperaturen blev øget med 1°C. 

Konklusionen fra disse eksperimenter var, at ''forstyrrelse af adfærd opstod, når et dyr 

blev udsat for en SAR på ca. 4 W/kg, og forstyrrelse opstod efter 30-60 minutters 

eksponering, og når kroppen temperatur steg med 1°C '' (de Lorge, 1984).  

 

Dataen fra disse to eksperimenter har således baseret at 4 W/kg er blevet brugt til 

indstilling af de nuværende retningslinjer for RF-eksponering for mennesker. Med 

tilføjede teoretiske sikkerhedsmarginer blev grænsen for erhvervsmæssig eksponering 

derefter sat til 0,4 W/kg - dvs. 1/10 af SAR, hvor effekter blev observeret. For offentlig 

eksponering blev grænsen 0,08 W/kg for helkrops eksponeringer - dvs. 1/5 af 

erhvervsmæssig eksponering. Dette leder da op til det relevante spørgsmål: Er denne 

standard baseret på tilstrækkelig data? Da disse data primært er udformet fra en 

håndfuld dyreforsøg, udført af de samme forskere. Dertil beskriver de tidligere nævnte 

dyreforsøg fra de Lorge (1984) kun effekter af kortvarige eksponeringer, defineret som 

mindre end en time. Hvilket leder op til spørgsmålet: Kan de sammenlignes med 

langvarige eksponeringer, som hvad hele befolkninger oplever, når de bor eller arbejder 

i nærheden af transmitterende faciliteter? 

 

Et efterfølgende og tilbagevendende kritikpunkt, er at størstedelen af undersøgelserne 

om RF er udført med kortvarige eksponeringer, dvs. et par minutter til timer. Man ved 

ikke meget om virkningerne af langvarig eksponering, som man ville opleve hos 

mennesker, der bor i nærheden af f.eks. telekommunikations installationer - med 

eksponeringer, der spænder over måneder eller år. De manglende studier, leder således 

op til nogle vigtige spørgsmål: (1) Hvad er virkningerne af langvarig eksponering? (2) 

Har langvarig eksponering forskellige effekter fra kortvarig eksponering? (3) 

Akkumuleres effekter over tid?  
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Kortvarig og langvarig eksponering  

Størstedelen af undersøgelserne om RF er, som nævnt tidligere, primært udført med 

kortvarig eksponeringer, dvs. et par minutter til timer. Man skelner mellem kortvarig og 

langvarig eksponering, hvori forskellen ligger i tidsintervallet. Dertil, skelnes der 

mellem lav eller høj frekvens eksponering. De Lorge og Ezell (1980) kan klassificeres 

som et kortvarig og lavfrekvent eksponering, derfor vil der nu i diskussionen blive 

gennemgå data fra tidligere eksperimenter, der har forsøgt at udfylde hullerne i 

studierne om langvarig eksponering.  

 

Der eksisterer noget evidens for tegn på kumulativ effekter. Phillips et al. (1998) 

rapporterede DNA-beskadigelse i celler, efter 24 timers eksponering til lavintensiv RF. 

DNA-skader kan føre til genmutation, der akkumuleres over tid til andre sygdomme. 

Magras og Xenos (1997) rapporterede, at mus, der blev udsat for RF med lav intensitet, 

blev mindre reproduktiv. Efter fem generationer af eksponering var musene ikke 

længere i stand til at producere afkom. Dette understøtter at effekterne af RF kan gå fra 

en generation til en anden. To eksperimenter blev i 1986 udført for at undersøge 

effekterne af langvarig eksponering. D'Andrea et al. (1986a) eksponerede rotter for 

2450 MHz RF i 7 timer om dagen, 7 dage om ugen i 14 uger. Der blev rapporteret en 

forstyrrelse af adfærden ved en SAR på 0,7 W/kg. D'Andrea et al. (1986b) udsatte 

efterfølgende rotter for den sammen rutine men i 90 dage og fandt en SAR på 0,14 W/kg 

- hvortil man fandt en lille, men signifikant forstyrrelse i adfærd. Eksperimenterne 

konkluderede, at ''tærsklen for adfærdsmæssige og fysiologiske virkninger af kronisk 

(langvarig) RF-eksponering hos rotter forekommer mellem 0,5 mW/ (0,14 W/kg) og 2,5 

mW/ (0,7 W / kg )''( 55, D'Andrea et al. 1986b, s.55). De tidligere nævnte undersøgelser 

viser, at RF kan producere effekter med meget laver intensiteter, selv efter at testdyr 

gentagne gange er blevet eksponeret for frekvensen. Dette kan have konsekvenser for 

mennesker, der udsættes for RF fra transmissions tårne i lange perioder.  

 

Et yderligere kritikpunkt er, at der er indikationer på, at biologiske effekter også kan 

afhænge af, hvordan energi faktisk deponeres i kroppen. Forskellige formerings 

egenskaber såsom modulering eller forskellige bølgeformer, afhængigt af eksponerings-

typen og varigheden kan have forskellige effekter på biologiske systemer. F.eks. kan den 
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samme mængde energi tilføres væv enten i korte impulser eller kontinuerligt. 

Forskellige biologiske effekter kan opstå afhængigt af eksponerings typen og 

varigheden. Dertil, kommer også, debatten om at børn absorberer energi anderledes 

end voksne på grund af forskelle i deres anatomier og vævssammensætning. Fordi deres 

organer stadig udvikler sig, kan børn være mere modtagelige for skader fra RF (L. 

Haupt, 2020). Der eksistere ikke nogen data over eksperimenter som involverer børn - 

og eventuelle forsøg er derfor udformet ud fra computermodeller. Disse har således 

mødt kritik i form ikke og være virkelighedstro, da børn som sagt er anatomisk 

anderledes end voksne og derfor, besidder deres anvendelser af EMF-emitterende 

kilder store usikker og risici. Dertil kommer, at kritikken af SAR, hvilket er bundet på 

RF’s effekt til at opvarme væv, ikke dækker over mulige sundhedsrisiko, som vil kunne 

opstå uden opvarmning af væv (Greenebaum, B et al., 2019).  

 

Funding og publiceringer   

Et efterfølgende kritikpunkt, er funding og publicering af data fra eksperimenter. I 2006 

udgav magasinet Microwave News i samarbejde med Louis Slesin, PhD og Dr. Henry Lei 

fra University of Washington, Seattle - en metaanalyse af sundhedsundersøgelser, 

offentliggjort i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter.  

 

Fokusset i de udvalgte undersøgelser var på mikrobølge-induceret genotoksicitet, det 

vil sige mikrobølgeeffekter på DNA. Tidsintervallet på den gennemgået data strækker 

sig fra 1990 til 2006. De identificerede 85 artikler. Af figur X, table 1, fremgår det at 43 

fandt en eller anden form for biologisk effekt, hvortil 42 ikke gjorde. Der er altså en jævn 

fordeling af resultaterne, mellem publiceringer som viser effekt og ikke-effekt. Når der 

derefter stilles fokus på finansieringskilden af eksperimenterne, fremgår det af Dr. 

Henry Lei’s analyse at: 32 af de 35 undersøgelser, der blev betalt af mobiltelefon-

industrien og det Amerikanske luftvåben, viste ingen effekt. Dette fremgår af figur F, 

table 2, hvor dem der er sponsoret af industrien, er markeret i rødt og dem der er 

sponsoreret af det Amerikanske luftvåben i lilla - artikler uden nogen deklareret 

finansieringskilde, er i grønt.  
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Figur F. Reprinted with permission. Kilde: Microwave News - Dr. Henry Lei.  

 

De udgør således mere end 75% af alle de negative undersøgelser. Der opstår således en 

lignende ubalance, når der stilles fokus på artikler publiceret i Radiation Research og 

relationen mellem effekt og ikke-effekt data - disse fremgår af figur G, table 3.  

 

Figur G. Reprinted with permission. Kilde: Microwave News - Dr. Henry Lei. 

 

Når tabel 2 og 3 fra figur G kombineres fremkommer det således at 80% af ingen-effekt 

artiklerne (17 ud af 21) som er publiceret i Radiation Research, også er betalt af enden 

industrien eller det Amerikanske luftvåben, skriver L. Slesin. Dette fremgår af figur G, 

tabel 5. Derudover er 10 ud af de 17 artikler udsprunget fra et laboratorie: Joe Roti 

Roti’s i Washington University in St. Louis. Deres funding kommer primært fra 
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Motorola1. Dette belyser at den faglig debat er præget af interessekonflikter, der igen 

styres af aktører, der som tidligere nævnt, råder over økonomiske ressourcer der 

overgår flere etableret nationers. Derudover er det en tilbagevenden tendens at 

afgørende data kommer fra samme laboratorium, som det også ses ved etableringen af 

SAR standarden.   

 

Overskridelse af anbefalinger  

Slutligt, vil jeg komme med et eksempel fra den virkelig verden - hvori at anbefalinger 

ofte overskrides og dette er telefonopkald, hvilket fører til eksponering i det nærmeste 

felt af strålingskilden, da den udsendte stråling har en bølgelængde på blot et par 

centimeter, hvilket er den typiske opkalds-afstand. For eksempel, så anbefaler iPhone 8 

at bruge og transportere telefonen i en mindsteafstand på 5 mm fra kroppen - for at 

overholde europæiske og amerikanske anbefalinger. Apple skriver videre at 

eksponeringen for RF-stråling kan formindskes, ved at anvende håndfri mulighed inkl 

den indbyggede højtalertelefon mv. Samt at etuier med metaldele kan påvirke enhedens 

RF-stråling, så den evt. ikke overholder retningslinjerne for RF-stråling. Anbefaling er 

således ofte overtrådt, da telefoner ofte holdes så de rør ved hovedet eller transporteres 

i lommer, på tætsiddende tøj. Dette vidner om at industrien og producenterne selv, er 

bevidste om den utilsigtede effekt og dens mulige risici.  

 

Konklusion  

Denne projektopgave har handlet om, den utilsigtede effekt, som elektromagnetismes 

kan have på biologiske systemmer. Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at anvende 

TRIN-modellen som fundament for en teknisk analyse. Denne tekniske analyse har 

berørt empiri omkring elektromagnetisme, informationsteori, signal anvendelse samt 

den tekniske evolution fra 1G til 5G. Efterfølgende er de etableret anbefalinger og 

lovtekst indenfor området blevet inddraget, hvilket har ledt op til de kritikpunkter som 

emnet er centrum for. Dette har belyst at debatten omkring de utilsigtede effekter, som 

trådløs kommunikation kan medfører, samt at de etableret standarter for eksponering 

er præget af dybe interessekonflikter og har mødt modstand fra det videnskabelige-

                                                
1 Motorola er et amerikansk telekommunikation firma, der blev grundlagt som Galvin Manufacturing 
Corporation i 1928 af brødrene Paul V. Galvin og Joseph E. Galvin i Chicago.I 2014 er koncernen solgt til 
kinesiske smartphone-producent Lenovo i 2014 - og omsatte for $7.343B i 2018.  
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miljø. Dertil kommer den manglende forståelse og viden omkring langvarig eksponering 

af RF-stråling. Ovennævnte er blevet udfoldet i projektopgavens diskussion og disse har 

ledt til konklusionen om, at: alle disse artefakter uden tvivl har en enorm betydning og 

fortæller om et massivt teknologisk gennembrud i vores kultur, da de leverer nye 

værktøjer som gør vores liv mere behagelige, produktive og giver adgang til fri og 

opdateret information, i et samfund der er i konstant forandring.  

 

Disse fremskridt byder dog imidlertid ikke kun på fordele men har også ulemper - ved 

f.eks. en stigning i niveauet for eksponering af højfrekvente elektriske og magnetiske 

felter, sammenlignet med niveauerne grundet (uundgåelige) eksponeringer fra 

naturlige kilder. Bortset fra erhvervsmæssige sammenhæng, som vedligeholdelses og 

reparationsopgaver samt anvendelse af telekommunikations-enheder (f.eks. 

smartphones), udgår eksponeringen primært for de fleste af disse kilder i en sådan 

afstand, der kan gå fra nogle få meter til kilometer - og forholder sig derfor, typisk under 

de grænser, der er fastsat ved nationale og internationale regler. Der er imidlertid 

etableret eksponeringsgrænser i de fleste vestlige lande med fokus på at beskytte 

befolkningen mod eksponering som ved et kortvarigt tidsinterval skaber en 

opvarmende-effekt.  

 

Med forbehold for kritikken af den termiske-effekt, samt funding og publicering af 

artikler, vil projektopgaven konkludere følgende: Der findes endnu ikke tilstrækkelig 

data for ikke-termiske og kroniske sundhedseffekter, som kan anvendes til at regulere 

miljø- og erhvervsmæssige situationer. Dog findes der flere kilder som påtaler disse og 

derfor, burde der arbejdes ud fra et forsigtighedsprincippet og så vidt muligt, reducere 

både intensiteten og varigheden af eksponeringen fra disse og andre EMF-kilder, for at 

undgå eller begrænse potentielle, endnu ikke, klart identificerede risici. 
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