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Hvad er det vi udsættes for af elektromagnetisk stråling? 
 
Jørgen Bach Andersen, Aalborg Universitet 
 
 

1. Hvad er strålingen fra mobilmaster og hvordan måles den? 
Grundlæggende set er strålingen (eller bølgerne) radiobølger på samme måde som 
signaler fra Radio- og TV-sendere. Mere generelt er det elektromagnetiske bølger, 
der består af både elektriske og magnetiske felter. Det er vigtigt, at radiobølger 
ved de anvendte frekvenser i modsætning til Røntgen-stråler og andre ioniserende 
stråler er ikke-ioniserende. Ioniserende stråler kan gå ind og bryde kemiske 
bindinger og akkumulerer over tid. Felterne udbreder sig bort fra antennerne og 
bliver svagere og svagere i intensitet, fordi de breder sig over et større og større 
areal.  Udover afstanden spiller det også en rolle, hvor i strålingen man befinder 
sig, da antennestrålen er smal i lodret retning. 
Strålingen i luften uden at tage hensyn til en persons tilstedeværelse har en 
intensitet, der måles i Watt per kvadratmeter. Den måles nemt med en antenne 
og en spektrumanalysator. 

 
2. Hvad er de indre felter i kroppen? 

Det er de felter, der trænger ind i kroppen, der er de biologisk aktive. Ved de 
frekvenser, der anvendes ved mobiltelefoni, trænger de kun lidt ind, af 
størrelsesorden centimeter, på grund af dæmpning i vandholdigt væv. Man har 
defineret et mål for den lokale påvirkning, der afhænger af det lokale elektriske 
felt og den lokale strøm, der dannes. Det er den såkaldte SAR-værdi, der måles i 
Watt per kilo.  SAR-værdierne kan enten beregnes på computer eller måles i 
kunstigt væv. 
 

3. Hvor kraftige må felterne være? 
Det er i og for sig det, hele diskussionen drejer sig om! I det følgende sættes 
intensitet og SAR i relation til de af ICNIRP og EU anbefalede værdier. Det kan 
være forvirrende, at der er to mål. SAR-værdierne er de vigtigste, men da de er 
ubekvemme at operere med, har man valgt intensiteten som et referenceniveau, 
der skal sikre, at SAR-værdierne er overholdt. For 3G master og telefoner er de 
respektive værdier 
 

Intensitet skal være mindre end 10 W/m2 . 
SAR skal være mindre end 2 W/kg. 

 
For mobiltelefoner, der bruges tæt på hovedet, kan kun SAR-værdierne bruges. 
Forskellen fremgår af figuren på den følgende side. 
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Ved mobilmast eller anden persons telefon                               SAR 
 
Indfaldende felt eller bølge      >>>>>>>                Indre felter i kroppen 
 
 
Ved mobiltelefon kan intensitet 
 ikke bruges, kun SAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration af forskellen mellem Intensitet og SAR 
 

 
4. Hvor kraftige er felterne fra en mobiltelefon? 

Ved aktiv brug og maksimal sendeeffekt (der bliver mindre, når man er tæt på en 
mast) er den lokale maksimale SAR-værdi mellem 0.3 og 1.5 Watt/kg, altså tæt på 
grænseværdien på 2 W/kg. Værdierne varierer fra de enkelte producenter og skal 
opgives for køberen. 
Påvirkningen på andre, der står i nærheden, er betydeligt mindre, typisk 10.000 
gange lavere SAR for 3G i en afstand på to meter. 
 

5. Hvor kraftige er felterne fra en mobilmast? 
Afhænger meget af afstand og højde. I højde med antennen i hovedstrålen 10-15 
meter borte hundrede gange lavere end fra mobiltelefonen ved hovedet, altså 
størrelsesorden 0.01 Watt/kg lokalt i hovedet. I forhold til telefonen er der 
selvfølgelig også bestråling af resten af kroppen, og i længere tid, men man må gå 



ud fra, at de eventuelle virkninger er vigtigst i hovedet. Tiden indgår ikke i 
grænseværdierne, udover en midlingstid på 6 minutter. 
I mere realistiske situationer i lavere højder og indendørs er værdierne lavere. De 
kraftigste værdier, der er målt i Aalborg indendørs er 0.004 Watt/m2 svarende til 
0.0001 Watt/kg (0.1 mW/kg). 
Det hele kan sammenfattes i følgende figur. Såfremt der er flere operatører på 
samme mast, øges påvirkningen tilsvarende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksimale SAR-værdier for 3G telefon og master med person i samme højde 
som antenne. Nederste kurve viser påvirkningen fra en mobiltelefon som 
funktion af afstanden. 
 
 

6. Hvilke andre elektromagnetiske kilder er der? 
Når der er tale om så lave intensiteter som i ovenstående, er der en række andre 
sendere, som bidrager til den samlede påvirkning. Det drejer sig mest om radio og 
TV, samt sendere fra det eksisterende mobilnet, GSM eller 2G. Omstående figur 
illustrerer forholdene i Aalborg midtby nær en 3G mast. 3G antennen dominerer 
på grund af nærheden, men ellers er der sammenlignelige bidrag fra de øvrige 
kilder. Bemærk at grænseværdien er en funktion af frekvensen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Intensiteter i beboelse nær 3G mast som funktion af frekvensen 
 
 

7. Er der forskel på 2G og 3G signaler? 
Intensitetsmæssigt er der ingen væsentlig forskel for samme afstand til masten. 
Detaljerne i den måde intensiteten varierer på i tid er forskellige. 2G (GSM) 
pulserer med 217 Hz , og 3G har nogle hurtige tidsvariationer i MegaHertz 
området udover nogle lavere frekvenser. 



Sundhedsrisici ved mobiltelefoni: 
Hvad er det vi udsættes for og hvad er baggrunden for grænseværdierne? 
 
Resumé af oplæg 
 
Philippe Grandjean, Syddansk Universitet 
 
 
Mobiltelefoni er et eksempel på nyttig og succesfuld teknologi, som har vundet indpas i alle 
danskeres dagligdag. Mens gængse overvejelser mest har drejet sig om udnyttelsen af den moderne 
teknologi og dens praktiske og økonomiske konsekvenser, så har den offentlige diskussion først 
meget sent fokuseret på eventuelle risici. Mobiltelefoni er derfor et eksempel på, hvordan vi 
indfører ny teknologi uden at have klarhed over de mulige negative konsekvenser. Desværre er der 
en generel tendens til, at risikovurdering først kommer på tale på et meget sent tidspunkt, hvor risici 
måske allerede er opstået, og hvor det så er sværere at gennemføre en målrettet forebyggelse. 
 Ny teknologi medfører nye eksponeringer. Den aktuelle anledning til denne høring er 
at 3G/UMTS telefoni nu fører til opførelse af flere antenner (’base stations’), fordi der er nye 
operatører, og rækkevidden fra den enkelte antenne er begrænset. Denne udvikling er led i en mere 
generel tendens, hvor trådløs teknologi bliver anvendt til flere og flere formål. Mange anvendelser 
forekommer tæt på forbrugeren, mens andre er industrielt baserede. Alt i alt leder den teknologiske 
udvikling til en øget eksponering af danskeren for elektromagnetiske felter. Som et synligt udtryk 
for teknologiens fremmarch sættes de nye antenner op på taget af bygninger, hvor vi bor, eller i 
vores umiddelbare nærhed.  
 Der er derfor god grund til overveje, om den udvikling nu er sat i gang ud fra en 
grundig overvejelse, og om vi nu har styr på de mulige negative virkninger. Lad mig sige det kort: 
Vi har slet ikke planlagt udviklingen i detaljer, og vi har derfor heller ikke styr på, om den foregår 
på en fornuftig måde. Her sigter jeg ikke kun på 3G/UMTS, men i det hele taget på moderne 
teknologi og hvad den indbefatter, fra genetisk modificerede organismer til kemiske produkter. På 
den anden side må man også acceptere, at man ikke kan forlange en risikovurdering af alting på 
forhånd. Men vi står nu ved en mulig skillevej, hvor vi skal gøre os klart, om vi vil fortsætte med en 
bestemt anvendelse af trådløs kommunikation. 
 Det første trin i en risikovurdering er normalt den såkaldte farevurdering, hvor man 
nærmere definerer den pågældende slags eksponering og dens potentielle muligheder for at skade 
helbredet. Normalt er dette et relativt enkelt spørgsmål, men for elektromagnetiske felter har det 
været ganske kompliceret at finde ud af, hvordan felterne skal karakteriseres, dvs. den modtagne 
energi, selve frekvensen og dens tidsmæssige variation. Dels har det ikke været helt enkelt at måle 
felterne og den afsatte energi, fx i kraniet på forsøgspersoner, dels har der været usikkerhed om 
biologiske effekters mulige afhængighed af eksponeringens karakter. 
 Et hovedproblem har været at finde ud af om felterne kun medfører såkaldte termiske 
effekter, dvs. effekter som er betinget af den afsatte varme-energi. Man forestiller sig at der også 
kan være tale om ikke-termiske effekter, men disse har været uhyre vanskelige at dokumentere, 
ligesom forklaringen på deres eventuelle eksistens er kontroversiel. Der har været udført mange 
forsøg med forskellige cellekulturer og forsøgsdyr, men den samlede vurdering – også fra 
forskellige ekspertpaneler - er, at det er uklart hvad felternes eventuelle virkningsmekanisme(r) 
måtte være. De få forsøg som har vist tegn på påvirkninger har gennemgående været af 
utilstrækkelig kvalitet, og dokumentationen har ikke været overbevisende. Den termiske energi, der 
afsættes i kroppen som følge af mobiltelefoni, er endda så lille, at den ikke vil kunne medføre 
kemisk ionisering. Derfor kan den heller ikke medføre de genotoksiske effekter som vi regner som 



en vigtig mekanisme for kræftfremkaldende virkninger. På den anden side kunne man godt 
forestille sig at felterne kunne påvirke fx transmissionen af elektriske signaler inde i hjernen. Det 
tyder en række forsøg faktisk på. Man skal derfor ikke afvise at felterne kan medføre ikke-termiske 
effekter. Vi behøver bare at huske på dengang, hvor vi mente at kende så meget til radioaktiv 
stråling, at vi med sikkerhed mente, at den kun kunne have gavnlige medicinske effekter.  
 Det næste skridt i vurderingen drejer sig om at skaffe dokumentation for selve 
eksponeringen, dens forekomst og variation i tid og sted, antallet af eksponerede personer ved 
forskellige niveauer m.v. Her er det vigtigt at påpege at trådløs kommunikation fører til et bredt 
spektrum af eksponeringer. Den nye type mobiltelefoner vil i sig selv kun medføre en beskeden 
ændring i den samlede eksponering for elektromagnetiske felter.  
 Det næste skridt er at vurdere sammenhængen mellem eksponeringer og skadelige 
virkninger. Nyttigst er nok undersøgelser af mulige skadevirkninger hos personer med øget 
eksponering for elektromagnetiske felter. Her har man specielt interesseret sig for kræft, men også 
frugtbarhed, graviditetsudfald, sygdomme i nervesystemet, og hjernefunktioner i det hele taget. 
Hvad angår kræft, så har IARC fundet at der er ’begrænset’ dokumentation for at felterne omkring 
højspændingsledninger kan medføre leukæmi hos børn. Bortset herfra har undersøgelser på dette 
omårde i det store og hele ikke bibragt nogen overbevisende viden om sundhedsskadelige effekter. 
Dog er jeg i hvert fald selv noget bekymret over den mulige påvirkning af visse hjernefunktioner, 
som jo også selv er betinget af transmission af elektriske signaler. I hvilken grad sådanne 
påvirkninger foregår ved gængse eksponeringer for elektromagnetiske felter fra mobiltelefoni og 
andre kilder, og om de har nogen som helst praktisk eller medicinsk betydning, er uklart.  

Når man skal fortolke disse undersøgelser må man desuden gøre sig to vigtige 
forbehold klart. For det første vil der altid være en tendens til at såkaldt positive resultater bliver 
publiceret, mens resultater uden tegn på en effekt snarere forbliver i skrivebordsskuffen. Det er 
svært at danne sig et overblik hvor stor denne skævhed er i vores tilfælde, men der kan ikke være 
tvivl om at den er til stede. Omvendt gælder det, at mange undersøgelser kan have en tendens til at 
undervurdere den sande effekt. Det kan skyldes forskellige faktorer, måske vigtigst i vores 
sammenhæng, at eksponeringen er dårligt karakteriseret. Hvis man fx tager udgangspunkt i forbrug 
af mobil-telefoni, så kan det godt være at abonnenten ikke selv var eksponeret, hvis han eller hun 
ikke var den aktive bruger. Samme problem opstår når vi tager udgangspunkt i bopæl eller erhverv. 
Den slags usikkerheder vil alt andet lige medføre at vi kan komme til at overse en skadelig effekt. 
Vi må derfor i vores vurdering tage hensyn til fejlmulighederne. 
 Usikkerheder er altid svære at håndtere. Det illustreres måske bedst af det meget 
visionære projekt, der blev gennemført af sundhedsministeriet i staten Californien i USA. Her blev 
tre eksperter sat til hver især at vurdere dokumentationen for felternes mulige skadevirkninger. Det 
viste sig, at eksperterne ikke altid var enige. Det er nok heller ikke så mærkeligt, når man ikke 
kender den konkrete virkningsmekanisme, og når der gør sig fejlmuligheder gældende, som kan 
være svære at tage i betragtning. Med andre ord er det helt urealistisk at forvente, at eksperterne ved 
denne høring skal løse problemerne ud fra en fælles vurdering af de mulige risici. I sidste ende 
drejer det sig om fortolkningen af forsigtighedsprincippet, selv om det ofte misforstås. Dette princip 
er ikke en opskrift på forbud mod al ny teknologi. Det drejer sig derimod om at gennemføre en åben 
og systematisk vurdering af de relevante risici og de dermed forbundne usikkerheder. Formålet er at 
undgå eller mindske de eksponeringer, der må formodes at kunne medføre alvorlige påvirkninger, 
også selv om vi endnu ikke har en overbevisende dokumentation.  

Jeg håber at denne høring kan medvirke til en bedre afklaring på anvendelsen af 
forsigtighedsprincippet i relation til mobiltelefoni. Og hvis den samtidig kan hjælpe os på vej til en 
egentlig risikopolitik og en general målsætning for forebyggelse af miljøbetingede risici, så har vi 
virkelig opnået et vigtigt resultat.  



 
Skriftligt oplæg til Folketingshøring om sundhedsrisici ved mobiltelefoni d. 10. marts 2004 
 
Grænseværdier: Sundhedsstyrelsens rolle og baggrund for grænseværdierne 
ved afdelingslæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen 
 
Sundhedsstyrelsens rolle m.h.t. rådgivning i forbindelse med mobiltelefoni  
Sundhedsstyrelsen rådgiver Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om 
sundhedsmæssige forhold ved befolkningens udsættelse for den teknologi, der anvendes ved 
mobiltelefoni. Forhold vedrørende arbejdsmæssig udsættelse for antenner til mobilkommunikation 
og mobiltelefoner hører under Arbejdstilsynet.  
 
Sundhedsstyrelsen informerer også kommunerne om vurderinger af sundhedsrisici ved antenner til 
mobilkommunikation. I dette arbejde bistås Sundhedsstyrelsen af fire embedslæger. Endvidere 
informerer Sundhedsstyrelsen befolkningen bl.a. via sin hjemmeside om, hvordan man kan 
begrænse påvirkningen fra egen mobiltelefon, og om svar på ofte stillede spørgsmål i øvrigt 
vedrørende mobiltelefoni. Sundhedsstyrelsen har også besvaret en lang række spørgsmål stillet af 
politikere fra Folketinget. 
 
Den internationale fastsættelse af grænseværdier 
Den internationale standardiserings kommission: International Commission on Non-Ionising 
Radiation (ICNIRP), har fastsat grænseværdier for forskellige frekvenser af ikke-ioniserende 
stråling, herunder for radiofrekvente elektromagnetiske felter/radiobølger, som der er tale om ved 
mobiltelefoni. ’Strålerne’ kaldes ikke-ioniserende til forskel fra de ioniserende stråler, som fx 
kommer fra radioaktivt materiale. 
 
ICNIRP er en organisation, der er uafhængig af særinteresser, og som arbejder sammen med bl.a. 
World Health Organization (WHO). ICNIRP er en formelt anerkendt organisation inden for 
beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling, som man henviser til i WHO, International Labour 
Organization (ILO) og EU. Der er en kommission med 14 videnskabelige eksperter inden for 
relevante områder, både m.h.t. de sundhedsmæssige og de fysiske spørgsmål, og fire kommittéer for 
hhv. epidemiologi, biologi, dosimetri og optisk stråling. Herudover trækkes der på viden fra andre 
eksperter ved behov.  
 
Vurderinger af, hvad grænseværdierne skulle beskytte imod, har bygget på forsøg med celler og dyr 
og på erfaringer fra studier af mennesker. Det er observeret, at der kan ske forandringer, hvis dele af 
eller hele kroppen opvarmes, og der er fundet frem til en såkaldt specifik absorptionsrate (SAR) af 
energi fra radiobølger svarende hertil. Data fra dyreforsøg indikerer endvidere en tærskel for 
adfærdsændringer, som ligger på et niveau for SAR, der er i samme størrelsesorden som den SAR, 
der kan betyde en stigning i kropstemperatur på op mod 1 grad Celcius. Biologiske effekter af 
opvarmning er velbeskrevne, og normalt vil organismen selv kunne regulere denne opvarmning. 
Sundhedsskadelige effekter vurderes ud fra den foreliggende viden først at optræde, hvis 
organismen ikke kan kompensere for opvarmningen. Værdierne bygger på mange gentagne 
undersøgelser af den samme udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter. Sammenhæng 
mellem intensitet af energien i de indfaldende radiobølger, målt i Watt pr. arealenhed, og den 
omtalte specifikke absorptionsrate (SAR) i Watt pr. vægtenhed, som indgår i  grænseværdierne, er 
som regel opnået ved beregninger og målinger i fantomer. 
 



ICNIRP anvender en række internationalt accepterede kvalitetskriterier ved vurdering af 
videnskabelige undersøgelser. Sundhedsstyrelsen anvender de samme kriterier. I den 
sundhedsfaglige vurdering af en konkret videnskabelig undersøgelse indgår en nøje vurdering af de 
eksponeringsoplysninger der er angivet, af hvorledes undersøgelsen er tilrettelagt, og af hvilke 
potentielle fejlkilder der er taget højde for, og hvilke der ikke er taget højde for. Vurderingen 
omfatter også information om eventuelle selektionsproblemer, tilrettelæggelsen af den statistiske 
analyse og afrapporteringens kvalitet, herunder diskussionen af forskernes egne resultater i forhold 
til den videnskabelige litteratur i øvrigt. Disse kriterier anvendes ved vurderingen af 
eksperimentelle undersøgelser på cellekulturer, undersøgelser af dyr og undersøgelser af 
mennesker.  Dertil kommer, at man først kan regne en effekt som værende sandsynliggjort, hvis der 
er konsistente fund, som er publiceret i såkaldte peer reviewede videnskabelige tidsskrifter 
stammende fra flere laboratorier eller institutter, der er uafhængige af hinanden, og der er opnået 
konsensus om, at effekten forekommer ved specificerede eksponeringsforhold.    
 
Grænseværdierne er fastlagt med en pæn sikkerhedsmargin for at undgå sundhedsskadelige effekter.  
Størrelsen af de såkaldte usikkerhedsfaktorer afhænger af grad af usikkerhed om tærskler for 
sundhedsskadelige effekter. Der anvendes større sikkerhedsmargin for den almene befolkning end 
for dem, der er arbejdsmæssigt udsat for radiobølger. I arbejdssammenhæng er sikkerhedsmarginen 
beregnet til at skulle beskytte raske voksne mennesker, som er eksponeret som en nødvendig del af 
deres arbejde, og som er opmærksomme på arbejdsmæssige risici, samt hvor eventuelle 
påvirkninger fra arbejdsmiljøforholdene overvåges. Grænseværdier for den almene befolkning skal 
tage højde for flere forhold, herunder varierende helbredstilstand, inkl. særligt følsomme, og 
eventuel forskellig eksponering og sårbarhed i forskellige aldersgrupper. Hvis man ser på 
grænseværdierne for radiobølger fra mobiltelefoni i forhold til risiko for opvarmning, så gælder det 
for den almene befolkning, at de er i størrelsesordenen en faktor 50 lavere end den effekt, der kan 
fremkalde en temperaturstigning på 1 grad Celcius i et menneske. Faktoren er 10, når det gælder 
personer, der eksponeres via arbejde. 
 
Det er ICNIRPs opfattelse, at hvis der af politiske, sociale eller økonomiske grunde skal indføres 
større eller mindre sikkerhedsmarginer, så må ansvaret herfor tages nationalt. 
  
Sundhedsstyrelsens nationale rådgivning om grænseværdier 
Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af ICNIRPs grænseværdier ud fra en viden om, at det er 
kompetente internationalt anerkendte videnskabsfolk, der har vurderet de foreliggende 
undersøgelser ud fra velkendte kvalitetskriterier. Endvidere har WHO ikke fundet anledning til at 
foreslå andre grænseværdier. Der er således ikke på nuværende tidspunkt en viden om nogle andre 
sundhedsskadelige effekter, der kan danne grundlag for en ny grænseværdifastsættelse. Det 
vurderes heller ikke, at der er formodninger om nogle andre sundhedsskadelige effekter, som kan 
begrunde yderligere forsigtighed i form af lavere grænseværdier. Således kan der fx ikke 
konkluderes om sundhedsskadelige effekter ved påvirkning af mennesker fra antenner til 
mobilkommunikation ud fra resultater af en meget omtalt enkeltstående hollandsk undersøgelse fra 
2003.  
 
Sundhedsstyrelsens vurdering svarer til vurderinger foretaget i de fleste andre europæiske lande. 
Samtidig er Sundhedsstyrelsen bekendt med, at enkelte lande i Europa har valgt at have lavere 
grænseværdier end dem, der er udarbejdet af ICNIRP. Myndigheder i disse lande har på 
forespørgsel fra Danmark enten ikke angivet årsag til lavere grænseværdier eller har eksplicit givet 
udtryk for, at der ikke var videnskabeligt grundlag for de lavere værdier. Landenes valg af lavere 



grænseværdier har i nogle tilfælde givet befolkningen indtryk af, at der måtte ligge viden om større 
farlighed fra mobiltelefonien bagved og derved bevirket yderligere uro i befolkningen.  

Viden om eventuelle påvirkninger af sundheden fra en relativt ny teknologi som mobiltelefoni kan 
ikke være helt dækkende, specielt mht. potentielle langtidseffekter på mennesker. Det er nødvendigt 
at følge området med forskning og lade resultater heraf ligge til grund for løbende 
sundhedsmæssige vurderinger.   

Manglen på viden på visse områder har givet anledning til overvejelser om, hvilken form for 
forsigtighed, det er relevant at udvise. Det er således ikke et spørgsmål om enten eller mht. at 
anvende et forsigtighedsprincip. Der er et helt spektrum af muligheder for at udvise forsigtighed, fx 
at følge området med forskning, at have rådgivende forskerpaneler, at informere befolkningen om 
eksisterende viden og usikkerheder, at give information om, hvordan man selv kan nedsætte 
udsættelsen for det pågældende, at indføre nye regler/love der mindsker udsættelsen, at regulere 
markedsføringen, og som den yderste konsekvens at forbyde brug overhovedet af det pågældende. 
Der er således forskellige trin, der kan benyttes. Sundhedsstyrelsen har i forhold til mobiltelefoni 
fundet, at det var relevant med nogle af de førstnævnte muligheder inkl. give information om, 
hvordan man selv kan nedsætte påvirkningen fra mobiltelefoner, men ikke med de sidste.  

Politikere kan i princippet fastsætte andre grænseværdier end dem, Sundhedsstyrelsen har kunnet 
give sundhedsmæssig begrundelse for. Efter de almindelige regler vil man ved fastsættelse af lavere 
grænseværdier skulle orientere EU-kommissionen herom. Her forventes der at blive set på, om en 
ændring af grænseværdierne vil påvirke det indre marked.   
 
Løbende risikovurderinger  
Der foretages fortsat både i en række lande og internationalt risikovurderinger af, hvorvidt 
udsættelse for elektromagnetiske felter medfører sundhedsskader. WHO foretager således en 
vurdering, der skal være afsluttet i 2005. I Rådets henstilling af 12. juli 1999 om begrænsning af 
befolkningens udsættelse for elektromagnetiske felter er EU Kommissionen opfordret til inden fem 
år at udarbejde en rapport på grundlag af medlemsstaternes rapporter samt de seneste 
videnskabelige data og vejledninger. Sundhedsstyrelsen følger løbende sådanne vurderinger af 
sundhedsrisici og forholdsregler, som foretages i forskellige internationale sammenhænge. 

Sundhedsstyrelsen kan informere om, at et nyt dansk forskerpanel vedrørende radiofrekvente 
elektromagnetiske felter og deres betydning for folkesundheden snart kan starte sit arbejde. I 
panelet vil deltage en repræsentant fra WHO samt danske forskere med specialviden inden for 
relevante områder. Forskerne er indstillet af universiteter og videnskabelige selskaber. 
Forskerpanelet vil kunne bistå Sundhedsstyrelsen med den løbende vurdering af forskning inden for 
de forskellige relevante fagområder på dette teknologiområde, som er i så rivende en udvikling.  

Sundhedsstyrelsen vil således være meget opmærksom på, om ny viden vil give sundhedsmæssige 
begrundelser for ændrede forsigtighedsforanstaltninger. 

 
Konklusioner 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler indtil videre brug af de af ICNIRP internationalt udarbejdede 
grænseværdier. 



 
Sundhedsstyrelsen har løbende fulgt udviklingen på dette område, og det nuværende 
vidensgrundlag giver ikke formodninger om, at opsætning af antenner til mobilkommunikation 
giver anledning til sundhedsskader i befolkningen, når eksisterende grænseværdier overholdes. Der 
er heller ikke formodninger om sundhedsskader ved brug af mobiltelefoner, men Sundhedsstyrelsen 
gør her opmærksom på, at brugerne på forskellige enkle måder kan begrænse påvirkningen.  
 
Fremtidig ny viden vil kunne give anledning til ændrede sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Internationalt foretages jævnligt vurderinger af, om grænseværdierne ud fra en sundhedsmæssig 
betragtning kan bibeholdes. Herudover vurderer Sundhedsstyrelsen løbende, og i den kommende tid 
sammen med et forskerpanel, de nyeste forskningsresultater og rådgiver andre myndigheder på 
baggrund af dette. 
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SUNDHEDSRISIKO VED MOBILSTRÅLER 
 
Overlæge, Ph.D 
Christoffer Johansen 
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 
Strandboulevarden 49 
2100 København Ø 
Telefon: 35257500 
Telefax: 35267734 
E-mail: christof@cancer.dk 
 
Baggrund 
 
I vores hverdag er vi omgivet af elektromagnetiske felter i hele frekvensområdet fra 
højspændingsledninger, computere, husholdningsmaskiner, til hårde hvidevarer og nu også fra 
antenner til mobilkommunikation og mobiltelefoner. Dette apparat har senest fået en 
eksplosiv udbredelse i Europa, USA, Australien og dele af Asien. Man må således forudse, at 
mobiltelefonudstyr og anden trådløs teknologi i løbet af de næste år vil være den mest 
anvendte teknologi inden for personkommunikation i Danmark. 
  
En såkaldt Global System Mobile (GSM)-mobiltelefon sender i frekvensområdet omkring 900 
MHz og med en effekt, der er mellem 20 milliwatt og 2 W afhængigt af sende- og 
modtageforhold. Sædvanligvis er effekten under 2 W, idet otte samtidige telefonsamtaler 
tidsdeler den samme kanal. Når der bliver talt i eller modtaget på telefonen, dannes der et 
elektromagnetisk felt med maksimum omkring spidsen af antennen. Står telefonen på stand-
by, dannes der kun et magnetfelt af samme størrelse,  når telefonen med mellemrum orienterer 
sig om sendemasternes beliggenhed (Balzano 1999). Det nye 3G system anvender en anden 
frekvens og udnytter en bredere del af frekvensbåndet. For at dette system skal kunne fungere 
opsættes der i øjeblikket antenner rundt om i Danmark. Disse antenner arbejder med en 
mindre sendeeffekt sammenlignet med GSM antenner (15 – 20 Watt sammenlignet med 35 – 
40 Watt). 
 
Men hvilke biologiske effekter er det, der er iagttaget når man eksponerer biologisk væv ? 
Når væv udsættes for elektromagnetiske vekselstrømsfelter, fremkaldes der elektriske 
spændinger og strømme i det eksponerede væv, og der afsættes energi, som afhænger af det 
applicerede elektromagnetiske felts strømstyrke og svingningsfrekvensen. Reaktionen kan 
vise sig ved en forandring af naturlige cellulære funktioner som fx. en ændring i cellens 
transport af såkaldte kationer, forandring af det elektrokemiske potentiale over 
cellemembranen og som en temperaturstigning i vævet. Fortsætter eksponeringen, vil der 
opstå behov for varmeledning bort fra området, og den applicerede energi vil  påvirke 
blodgennemstrømningen i det aktuelle område. Der er endnu ikke påvist reaktioner  i celler 
eller væv, som er unikke for en eksponering for radiofrekvente felter. 
 
Radiofrekvente felter kan på grund af deres ringe energiindhold ikke fjerne elektroner fra 
atomer eller molekyler og dermed fremkalde ionisering. Derfor benævnes radiofrekvent 
stråling som ikke-ioniserende og adskiller sig derved fra ioniserende stråling der tilhører 
meget højere frekvensområder, som omfatter røntgenstråler og gammastråler. Disse stråler er 
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genotoksiske og kan ødelægge DNA molekyler enten direkte eller indirekte gennem 
dannelsen af frie radikaler. 
 
På trods af at radiofrekvente signaler derfor ikke synes at kunne fremkalde cancer, så er der 
alligevel blevet rejst en videnskabelig interesse om dette spørgsmål efter en række rapporter, 
der observerede et forøget antal DNA brud i celler fra rottehjerner efter 2 timers eksponering 
for en radiofrekvent bølge med en frekvens på 2450 MHz. Disse resultater kunne dog ikke 
genfindes i efterfølgende undersøgelser med den samme eksponering. Det mest 
opsigtsvækkende eksperimentelle studium, der kendes og som stadigvæk ikke er gentaget af 
andre laboratorier kommer fra Repacholi’s gruppe, hvor man fandt et forøget antal af 
lymfomer blandt genetisk modificerede mus, der blev udsat for en pulserende 900 MHz 
radiofrekvent eksponering dagligt i en time gennem 18 måneder. Repacholi og andre forskere 
har dog sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette fund er relevant for menneskers sundhed 
(Repacholi 1997, 1998). 
 
Senere er der offentliggjort en enkelt undersøgelse, der har vist at eksponering af rotters 
hjerner medførte, at der opstod sorte pletter i hjernevævet (Salford 2003). Resultaterne 
fremkaldte en større offentlig debat om sundhedsskadelige effekter ved mobiltelefoner og 
antenner til mobilkommunikation. Efterfølgende er denne undersøgelse blevet kritiseret for, at 
tilrettelæggelsen ikke var korrekt, at de sorte pletter også blev fundet i et vist omfang blandt 
de dyr der ikke var eksponeret, og at tidsperioden hvor undersøgelsen blev gennemført var 
forkert tilrettelagt. 
 
Der er offentliggjort 20 videnskabelige undersøgelser af, hvorvidt blod-hjerne barrieren kan 
blive mere gennemtrængelig, men på baggrund af en vurdering af disse undersøgelser er det 
endnu ikke muligt at afklare, om brug af mobiltelefoner forandrer denne barrieres funktion.  
 
Sundhedsministeriets ekspertgruppe vedrørende ikke-ioniserende stråling publicerede i 
midten af 1990’erne tre rapporter. I de to første rapporter vurderede gruppen den 
videnskabelige evidens, der forelå vedrørende risikoen for kræft hos børn med bopæl tæt på 
højspændingsanlæg og hos personer, der gennem deres arbejde var eksponeret for 
elektromagnetiske felter. Begge rapporter omhandlede det ekstremt lavfrekvente 
magnetfeltområde, der svarer til lysnettets frekvens (50 Hz). I den sidste rapport fra 1994, der 
omhandlede det radiofrekvente område (300 Hz til 300 GHz), konkluderede ekspertgruppen 
at det ikke var muligt at vurdere, hvorvidt disse effekter kunne fremkalde blivende skader som 
fx. kræftsygdom, hvilket også var den konklusion en EU ekspertgruppe kom frem til i 1995. 
Der manglede simpelthen data fra velgennemførte undersøgelser før det var muligt at tage 
stilling til problemstillingen.  Siden da er der gennemført en række undersøgelser af 
problemstillingen, og tvivlen om den trådløse teknologis eventuelle sundhedsskadelige effekt 
eksisterer fortsat. 
 
Denne tvivl og debat er yderligere aktualiseret af, at samfundet i stigende grad skal tage 
stilling til at anvende trådløs teknologi til at gennemføre en lang række funktioner. Debatten 
om mobiltelefonsendemaster i efteråret 2003 er et eksempel på denne tvivl. Men hvad er 
problemet og hvad ved vi om det?   
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Mobiltelefonantennerne 
 
På toppen – eller nær toppen – af sendemasten opsættes en sender der kan modtage og 
afsende radiosignaler med henblik på at gennemføre mobiltelefonsamtaler. Denne antenne er 
principielt indstillet således at den sender mod horisonten, men kan i visse tilfælde være 
vinklet et mindre antal grader ned mod jorden. Den mest udsatte gruppe mennesker er de 
personer, der i erhvervssammenhæng skal kontrollere eller på anden måde efterse denne type 
antenner. Hvis antennen ikke frakobles strømforsyningen under inspektion kan der opstå 
termiske skader i form af forbrænding. Der er ikke offentliggjort velgennemførte 
videnskabelige undersøgelser af sygeligheden blandt personer med bopæl tæt på en 
mobiltelefonantenne. 
 
I en enkelt undersøgelse af Santini fremgår det, at de 530 personer, der indgår i undersøgelsen 
selv har ønsket at deltage. Dette kan fortolkes som at kun de der mente at de havde 
symptomer deltog – eller at flertallet af de personer der deltog gjorde dette, fordi de havde 
symptomer, som de kunne rapportere om i spørgeskemaet. Hvis en sådan undersøgelse skal 
kunne afgøre om mobiltelefon sendemaster fremkalder symptomer, som dem Santini 
beskriver, må der udfyldes et spørgeskema før masten opsættes og efter at masten er opsat. 
Alle med bopæl i en vis afstand til sendemasten skal så udfylde skemaet – og ikke kun de der 
har de omtalte symptomer. Der er ingen information om i hvilket omfang de personer der 
indgår i undersøgelsen havde de pågældende symptomer før masten blev opsat. 
Konklusionerne af denne undersøgelse er derfor særdeles usikre. 
 
I en hollandsk undersøgelse (TNO-rapporten) var formålet med undersøgelsen dels at 
undersøge den konkrete specifikke absorptions rate (SAR), der angiver hvor meget energi der 
optages i det konkrete vævsområde på fantomer i laboratorier, dels at undersøge om visse 
symptomer forekom oftere ved perioder med eksponering for GSM eller UMTS (3G) 
lignende elektromagnetiske felter sammenlignet med perioder uden eksponering. Desuden at 
undersøge om den kognitive funktion blev påvirket ved eksponering for henholdsvis GSM 
eller UMTS lignende elektromagnetiske felter.  
 
Begge formål blev belyst i eksperimentelle situationer, hvor hverken forsøgslederen eller 
forsøgspersonerne var vidende om hvornår hvilken eksponering fandt sted. I forbindelse med 
eksperimentet indgik en ikke-eksponeret gruppe af personer. Alle 72 forsøgspersoner 
gennemgik en periode med placebo, eksponering for GSM 900, eksponering for GSM 1800 
og UMTS lignende signaler. Der blev observeret en påvirkning af deltagernes almene 
velbefindende og kognitive funktioner ved eksponering for UMTS antennen, og selvom disse 
effekter er relativt små, var de statistisk signifikante. På den ene side kan det ikke udelukkes 
at der er en sammenblanding af påvirkning fra de forskellige eksponeringer. På den anden 
side var eksponeringsperioderne korte, hvilket betyder at det er muligt, at de påviste kognitive 
effekter faktisk kan være større end rapporteret . 
 
Undersøgelsen er lille, og der er foretaget et stort antal statistiske analyser, hvilket øger 
muligheden for at tilfældige sammenhænge observeres. Det kan ikke på det foreliggende 
grundlag afgøres, hvilken betydning de påviste effekter kan have for sundheden i bred 
forstand. Forskellige typer påvirkninger, inkl. mindre alvorlige påvirkninger og påvirkning af 
særligt følsomme grupper, er dog også væsentlige at få undersøgt. Undersøgelsens resultater 
er væsentlige og interessante, men bør eftervises af andre laboratorier. 
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Epidemiologiske undersøgelser 
 
Der er til dato gennemført få epidemiologiske undersøgelser, der har belyst, hvorvidt der er en 
øget cancerrisiko ved at anvende mobiltelefoner. I en amerikansk undersøgelse, der 
inkluderede 250.000 abonnenter, fandt man at dødeligheden ikke var øget efter et års follow-
up (Rothman 1996). Der var kun få dødsfald af hjernetumorer (n=6) og af leukæmi (n=15) og 
der var ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af minutter telefonen var 
anvendt i løbet af abonnementsperioden og dødelighed (Dreyer 1999). Der er offentliggjort et 
case-kontrol studie fra Sverige, der observerede en forøget risiko for hjernetumorer, der dog 
ikke var statistisk signifikant, på den side af hovedet, hvor man sædvanligvis anvendte sin 
mobiltelefon (Hardell 1999). I en senere opfølgning er der observeret en øget risiko for visse 
hjernetumorer (Hardell 2002, 2003. Risikoen for hjernetumorer totalt set var dog ikke øget, og 
der var en række metodologiske problemer i forbindelse med, hvorledes cases var rekrutteret 
til undersøgelsen (Ahlbom 1999). 
 
Få måneder senere blev der offentliggjort to amerikanske case-control undersøgelser af 
hjernekræft patienter (Muscat 2000, Inskip 2001) og et dansk kohorte studie (Johansen 2001). 
De to amerikanske undersøgelser fandt ingen øget risiko for hjernekræft forbundet med brug 
af mobiltelefoner (Muscat 2000, Inskip 2001), mens en finsk undersøgelse fandt en mindre 
øget risiko for en særlig hjernekræftform ved brug af NMT telefoner (Auvinen 2002). Senest 
har en dansk gruppe offentliggjort en undersøgelse af svulster i det indre øre (Christensen 
2004).  
 
Den første danske undersøgelse tog udgangspunkt i oplysninger fra to operatørselskaber og 
blev gennemført som et retrospektivt kohorte studie, der undersøgte forekomsten af cancer i 
Danmark blandt alle brugere af mobiltelefoner i perioden 1982-1995. Vi identificerede 
420.095 brugere af mobiltelefoner. Forekomsten af cancer blev bestemt ved at koble disse 
oplysninger til det danske Cancerregister. I alt observerede vi 3.391 tilfælde af cancer 
sammenlignet med 3.825 forventede tilfælde, hvilket svarede til en signifikant nedsat 
standardiseret incidens ratio (SIR) på 0,89 (95% CI = 0,86-0,92). Den overvejende del af 
denne nedsatte risiko kunne forklares ved en nedsat forekomst af lungecancer og andre 
rygerelaterede cancerformer. Der blev ikke fundet nogen forøget risiko for cancer i hjerne 
eller nervesystemet (SIR = 0,95; 95% CI = 0,81-1,12), for spytkirtelcancer (SIR = 72; 95% CI 
= 0,29-1,49) eller for leukæmi (SIR = 0,97; 95% CI = 0,78-1,21), der alle var cancerformer, 
som var af a priori interesse. Risikoestimatet for disse cancerformer blev ikke ændret i 
analyser, der tog højde for varighed af telefonforbruget, tid siden første abonnement, alder 
ved første abonnement eller det mobiltelefonsystem, der var anvendt (analogt eller digitalt). 
En analyse af hjerne og nervesystems tumorer viste ikke nogen signifikant forøget risiko for 
nogen histologisk type eller anatomisk lokalisation. Resultaterne af denne undersøgelse, som 
er den første landsdækkende undersøgelse af cancer forekomst blandt brugere af 
mobiltelefoner støtter ikke hypotesen om en sammenhæng mellem brugen af denne type 
telefoner og forekomsten af cancer i hjernen, spytkirtlerne, leukæmi eller andre cancertyper 
(Johansen 2001). 
 
I den anden danske undersøgelse identificerede man alle nye tilfælde af en sjælden svulst i det 
indre øre i perioden 2000 til 2002. Der indgik 106 personer med denne sygdom og det 
dobbelte antal raske kontrolpersoner. I analyserne tog man højde for socioøkonomiske forhold 
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og fandt ingen øget risiko for denne svulstform som funktion af mobiltelefonforbrug målt på 
forskellige måder (Christensen 2004). Undersøgelsen er den første offentliggjorte 
videnskabelige rapport fra det europæiske/internationale Interphone studie, som er støttet af 
EU og koordineres af WHO’s kræftforskningsinstitut i Lyon, Frankrig (IARC).  
 
Kun én undersøgelse har belyst, hvorvidt mennesker, der er eksponeret for radiofrekvente 
felter i deres arbejde i forbindelse med trådløs kommunikationsteknologi har en øget risiko for 
cancer. I dette studie blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem eksponeringen for 
radiofrekvente felter og cancer i hjernen, nervesystemet og leukæmi blandt 195.775 ansatte 
beskæftiget med produktion og afprøvning af mobiltelefoner hos firmaet Motorola i USA 
(Morgan 2000). 
 
Vurdering af videnskabelige undersøgelser 
 
Den videnskabelige litteratur offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, der er underlagt en 
såkaldt peer review ordning, hvilket indebærer at videnskabsfolk anonymt vurderer andres 
videnskabelige arbejde, før det antages til offentliggørelse i et videnskabeligt tidsskrift. Denne 
peer review ordning er etableret for så vidt muligt at sikre, at de videnskabelige 
undersøgelser, der publiceres i videnskabelige tidsskrifter, kan leve op til en videnskabelig 
kvalitet både m.h.t. metode og rapportering af de fund, der er i undersøgelserne. 
 
Når forskere vurderer en videnskabelig rapport, lægges der vægt på, at de videnskabelige 
undersøgelser har været offentliggjort i den type videnskabelige tidsskrifter, der anvender 
dette vurderingssystem. Man må skelne mellem på den ene side videnskabelige artikler 
offentliggjort efter disse retningslinier og på den anden side, med faldende vægtning, på 
foredrag eller andre præsentationer på videnskabelige kongresser, rapporter fra 
forskningsinstitutioner der ikke indeholder originale forskningsresultater, regeringsrapporter, 
pressemeddelelser fra forskere, meddelelser i medier. De sidste former for offentliggørelse 
bliver ikke tillagt en stor vægt, da den endelige fremstilling af resultaterne og konklusionerne 
derfra kan, og oftest vil, blive påvirket af peer-review processen. Denne proces er naturligvis 
ikke en garanti for en uangribelig kvalitet, men sikrer at resultaterne af videnskabelige 
undersøgelser underkastes et minimum af kvalitetskontrol. 
 
Med udgangspunkt i disse overvejelser, er det endnu ikke muligt at fastslå at mobiltelefoner er 
ufarlige, fordi denne type telefoner kun har været i udbredt anvendelse i få år, og vi må derfor 
afvente yderligere forskning. Undersøgelser af hvorvidt det øger den enkeltes (voksne 
menneskers) kræftrisiko at anvende en mobiltelefon er overvejende negative. Der er ikke 
valide data angående andre helbredseffekter. Der er ikke gennemført større, veltilrettelagte 
undersøgelser af børn og unge, som er storforbrugere af denne teknologi. 
Mobiltelefonantenner udgør sandsynligvis ikke et sundhedsproblem da eksponeringen er 
flerfold mindre end eksponeringen fra mobiltelefoner.  
 
Forskere og sundhedsmyndigheder i en række lande anbefaler fortsat at børn og unge skal 
indskrænke deres anvendelse af telefonen til det nødvendige, fordi børns hjerner er i vækst og 
dermed kan være mere sårbare. Samtidig er hjerneskallen tyndere end hos en voksen og derfor 
kan hjernen være mere udsat hos børn og unge.  
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Mobiltelefoni - subjektiva besvär 
 
Monica Sandström 
Arbetslivsinstitutet, Umeå, Sverige 
 
Mobiltelefoni är en av de tekniska landvindningar som fått en närmast explosionsartad penetrering 
under det senaste årtiondet. Inte minst i de Nordiska länderna har användningen ökat drastiskt. År 
1981 kom det första analoga systemet, NMT 450, följt av NMT 900 år 1986. Andra generationens 
system, det digitala systemet, GSM tillkom 1992 och det senaste, tredje generationens system UMTS 
är under utbyggnad i flera länder.  

I mitten på 90-talet kom ett antal rapporter från såväl mobiltelefonbranchens organisationer, 
nätoperatörer och företag om personer som upplevt besvär i samband med mobiltelefonanvändning. 
Ett tilltagande antal personer kontaktade också oss på Arbetslivsinstitutet med liknande rapporter. I de 
flesta fall hade personerna övergått från det gamla analoga systemet, NMT 900, till det nya digitala, 
GSM systemet. I samband med bytet hade de upplevt en rad symtom som de inte tidigare känt av vid 
användning av det analoga systemet. Ett antal personer var också nya abonnenter som inte tidigare 
använt mobiltelefon. De vanligaste rapporterade symtomen var huvudvärk, obehagskänsla, 
koncentrationssvårigheter och värmekänsla på och runt örat. Liknande rapporter kom också från andra 
länder (1).  

Tidigare rapporter från framförallt undersökning av radararbetare som utsätts för lågintensiva 
mikrovågor visar också på rapporterade symtom motsvarande de som förekom bland de aktuella 
mobiltelefonanvändarna (2-4). I den vetenskapliga litteraturen rörande mikrovågor förekommer en 
diskussion huruvida modulerade signaler, motsvarande GSM signalen, skulle kunna vara mer 
biologiskt aktiva än kontinuerliga signaler, motsvarande NMT signaler (5).  
Detta sammantaget föranledde oss att 1996 påbörja en tvärsnittsstudie baserad på frågeformulär till 
mobiltelefonanvändare. Studien genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan Norwegian University 
of Science and Technology, Trondheim, Norge och Arbetslivsinstitutet, Umeå. Studien sponsrades av 
the Swedish mobile Telecommunications Association, The Work Environment Fund of the 
Confederation of Norwegian Business and Industry, Telenor, The Norwegian Post and 
Telecommunication Authority.  

Studien har resulterat i två artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter (6,7). Nedan ges en 
sammanfattning av resultatet. 

I såväl Sverige som Norge förekom vid den tidpunkten en debatt i dagspressen (om än i liten skala) 
om hälsoaspekter på mobiltelefoni. Diskussionen fördes emellertid generellt och var inte fokuserad på 
respektive sändarsystem varför det var rimligt vid den tidpunkten att formulera följande huvudhypotes 
baserad på ovanstående rapporter och vetenskapliga tankegångar: GSM användare rapporterar oftare 
besvär än NMT användare. 

Enkäter skickades ut till 6 379 GSM användare och 5 613 NMT användare i Sverige och 2 500 av 
vardera användarkategori i Norge. Frågeformuläret innehöll frågor om symtom, 
mobiltelefonanvändning (system, användningstid, antal mobiltelefoner mm), andra faktorer som kan 
påverka symtomförekomst som psykosociala frågor, ålder, kön, bildskärmsanvändning mm samt hur 
ofta symtomen förekom oavsett attribut till olika faktorer, men även huruvida besvären var relaterad 
till exponering för mobiltelefonen, vanlig telefon eller bildskärmsarbete. Enkäten skickades endast till 
personer registrerade på respektive mobiltelefon, men där ett företag stod för abonnemanget. I båda 
länderna fanns endast en nätoperatör som stödde såväl NMT som GSM systemet varför urvalet skedde 
hos denna operatör i respektive land.  

Svarsfrekvensen på enkäten var i Sverige 66% och i Norge 58%. Tar man hänsyn till det antal som av 
olika anledningar inte fått enkäten blir den justerade svarsfrekvensen 76 respektive 64%.  
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Oavsett om symtomen relateras till någon faktor eller ej så uppvisar de norska mobiltelfonanvändarna 
högre prevalenser av symtom varje vecka jämfört med de svenska deltagarna (se figur 1). Detta gäller 
framförallt värmesymtom. Om vi däremot jämför hur det allmänna hälsotillståndet upplevs så ser vi en 
annan bild. Trots fler rapporterade symtom så upplever de norska deltagarna att de har ett betydligt 
bättre hälsotillstånd (83%) jämfört med de svenska deltagarna (71%). 
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Figure 1. En symtom profil av mobiltelefonanvändare i respektive land. Varje symptom är en addering 
av antal personer som rapporterar aktuellt symptom varje vecka i procent av totala antal svarande. 
Resultatet är uppdelat på kön. OBS att skalorna är olika i de två figurerna. (Siffror från Hansson Mild 
et al. Undersökningsrapport 1998:23, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, Sverige. 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer) 
 

Förekomst av rapporterade symtom ligger i paritet med andra liknande studier. För huvudvärk och 
trötthet ligger nivåerna dock betydligt lägre för mobiltelefonanvändare jämfört med tex. svensk 
allmänbefolkning (8).  

Följande faktorer visade sig vara av betydelse för symtomförekomst och därmed viktiga faktorer att ta 
hänsyn till vid analys. Kvinnor rapporterade som också visats i tidigare studier mer symtom är män. 
Symtom prevalenserna ökade som förväntat med ökad mängd bildskärmsarbete. Yngre personer 
rapporterar mer besvär än äldre. En faktor som visade sig ha mycket stor betydelse för symtom 
förekomst var det psykosociala klimatet på arbetsplatsen, dvs hade person för många arbetsuppgifter, 
för stora krav på sig samt ingen kontroll över arbetssituationen så ökade de rapporterade symtomen.  

I tabell 1, som är ett utdrag ur Sandström et al 2001, visas resultatet av jämförelsen mellan NMT och 
GSM användare. De justerade riskkvorterna för GSM användare, med NMT användare som referens, 
visar inte på någon skillnad i symtomprevalens mellan grupperna. Den uppställda hypotsen att GSM 
användare rapporterade mer besvär än NMT användare kunde därför förkastas. För värme på örat 
visade däremot GSM användare en signifikant lägre risk. Samma trend förelåg för värme runt örat i de 
norska data och för huvudvärk i den svenska. 

Som bifynd visade studien att såväl bland GSM användare som NMT användare ökade förekomsten 
av symtom såväl med stigande samtalstid som med ökat antal samtal. 

Huruvida de radiofrekventa fälten som emitteras vid samtal skulle vara en bidragande orsak till 
värmekänslan förefaller inte troligt med tanke på den låga uteffekten. Däremot har det visat sig att 
beroende på batterivärme och förstärkare kan yttemperaturen på mobiltelefonen öka ett par grader vid 
långa samtal (9). Temperaturökningen var större på NMT telefoner vilket skulle förklara den 
signifikanta skillnaden i rapporterad värmekänsla mellan de två telefontyperna. 

Del två av denna studie fokuserades på personer som relaterade något symtom till mobiltelefon-
användning (se vidare Oftedal et al 2000). Inte mindre än 13 % av de svenska deltagarna och 31% av 
de norska relaterade något symtom till mobiltelefonanvändning. Fler yngre personer med långa 
samtalstider relaterade sina symtom till mobiltelefonanvändning. Vidare var värmekänslan det  
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symtom som vanligast rapporterades som mobiltelefonrelaterat. Något mindre än de totalt ca 1900 
personer som relaterade sina symtom till mobiltelefonanvändning hade vidtagit åtgärder för att minska 
symtomen. I figur 2 ses data från den svenska delen. Minskad samtalstid var den vanligaste åtgärden, 
följt av handsfree användning. Åtgärden visade i flesta fall ha en positiv effekt på symtomen. 
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Tabell 1. Justerade riskkvoter för symtomförekomst bland GSM användare med NMT 900 
användare som referenskategori. Inom parentes ges 95% konfidensintervall.  
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Figur 2. Av de 979 personer i den svenska delen av studien som relaterade sina symtom till 
mobiltelefonanvändning hade ungefär hälften vidtagit åtgärder för att minska symtomen. I de flesta 
fall hade åtgärden en positiv effekt. (Data från Oftedal et al 2000). 
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I ovannämnda tvärsnittstudie finns ett antal faktorer vars betydelse för symtomprevalens inte är 
adresserad. Ex. vis inverkan av livsstil och ergonomiska faktorer, inställningen till ny teknologi, 
uteffekt beroende på närhet till basstationer, DTX system mm. Vidare kan vi inte bortse från att 
studiedesignen är sådant att det kan finnas en viss osäkerhet i symtom respektive samtalstid 
rapportering.  

Den fråga man ställer sig är: kan självrapporterade subjektiva symtom bland mobiltelefonanvändare 
orsakas av absorption av radiofrekventa fält? För att komma en bit på väg när det gäller den 
frågeställningen har vi genomfört kompletterande beräkningar och analyser vad avser de fyra 
vanligaste telefonmodellerna som förekom i ovanstående enkätstudie (se vidare Wilén et al 2003). För 
dessa telefonmodeller har Specific Absorption Rate (SAR) uppmätts (se figur 3). 

 

 

 
 

De fyra modellerna uppvisar följande 
beräknad max SAR 1g (W/kg)

M1  0,14
M2  0,79
M3  0,81
M4  0,51

Figur 3. Distributionen av SAR och maximal uppmätt värde för de fyra aktuella telefonmodellerna. 
(Från Wilén et al 2003). 

 

Såväl distributionen av SAR som max SAR värde skiljer sig mellan de olika modellerna. Totalt 
använde 2402 personer någon av de fyra aktuella modellerna. Samtalstid/dag och antal samtal/dag 
visade sig tidigare vara en faktor av betydelse för symtomförekomst. Om detta kombineras med 
beräknade SAR värde för respektive modell visade det sig att för SAR värde över 0,5 W/kg ökade 
risken för symtom ytterligare i kombination med långa samtalstider /dag.  

Stora osäkerheter och felkällor finns i denna typ av beräkningar, men resultatet ger oss en indikation 
på att absorptionen av radiofrekventa fält kan vara en faktor att inkludera i fortsatta studier. 

Ovanstående studier kan inte svara på frågan huruvida det råder kausalsamband mellan exponering för 
radiofrekventa fält och symtom. Ett antal sådana s.k. provokationsstudier har genomförts där 
frågeställningen har varit huruvida radiofrekventa fält från mobiltelefoner/basstationer påverkar 
symtomprevalenser/upplevelser samt mätbara kognitiva funktioner (11-17). Något entydigt svar har 
dock inte kunnat ges. Sammantaget har de flesta studier varit negativa, men det finns ett antal fynd 
(11,17) som bör undersökas vidare varför ytterliga forskning på området är motiverad.  
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Masteloven – fælles udnyttelse af master og opsætning af antennesystemer 
på bygninger og andre høje konstruktioner  

Formålet med masteloven er at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, 
at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest 
muligt. Efter masteloven skal dette ske via fælles udnyttelse af master til radio-
kommunikationsformål og opsætning af antenner på bygninger og andre høje 
konstruktioner.  
 
Masteloven fastsætter bestemmelser om dels fælles udnyttelse af master til radio-
kommunikationsformål dels om adgang til at sætte antennesystemer op på egnede 
bygninger og på master, der ikke i forvejen bruges til radiokommunikationsfor-
mål. Med “egnede bygninger” menes bygninger, hvor ydervægge eller tag er hæ-
vet mere end 8,5 meter over terræn. 
 
Hvad siger loven 
Det gælder generelt,  

• at ejere af master til radiokommunikationsformål skal imødekomme alle 
anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der 
er tildelt tilladelse til brug af radiofrekvenser, og som har behov for at 
sætte antennesystemer op. 

 
• at ejere af bygninger over 8,5 m eller andre høje konstruktioner skal 

imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer.  
 
Masteloven sondrer ikke mellem offentlige og private bygninger eller andre høje 
konstruktioner. Reglerne er ens for alle bygningsejere (herunder lejere og inde-
havere af brugsrettigheder).  
 
De lokale myndigheder har endvidere på eget initiativ eller efter anmodning mu-
lighed for at påbyde adgang til opsætning af antennesystemer på bygninger m.v.  
 
Undtagelser fra pligten 
Adgang til opsætning af antennesystemer kan dog nægtes, hvis der foreligger på-
viselige tekniske hindringer. De tekniske hindringer omfatter byggetekniske hin-
dringer, radiotekniske hindringer samt særlige sikkerhedsforskrifter fastsat i med-
før af anden lovgivning.  
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Masteloven finder ikke anvendelse på master, bygninger og andre høje konstruk-
tioner, der tilhører politiet.  
 
Forudsætninger for at opsætte antennesystemer på bygninger m.v. 
Det er en forudsætning for, at man kan få adgang til at opsætte et antennesystem 
på en bygning eller anden høj konstruktion, at man er i besiddelse af de fornødne 
tilladelser.  
 
Det betyder, at man for det første skal have tilladelse til at anvende de frekvenser, 
der er tilknyttet det pågældende antennesystem.  
 
For det andet skal man have de nødvendige tilladelser efter planloven og bygge-
lovgivningen samt eventuelle nødvendige dispensationer efter naturbeskyttelses-
loven og anden lovgivning. Der vil således kunne foreligge undtagelser efter 
bygge- og planlovgivningen, der vil kunne hindre adgangen til opsætning af an-
tennesystemer på bygninger m.v. 
 
Endvidere gælder særlige regler i forbindelse med folkekirkens kirkebygninger 
(og andre anerkendte eller godkendte trossamfunds bygninger), hvorefter stifts-
øvrighedens (hhv. det pågældende trossamfunds) godkendelse er nødvendig.  
 
Hertil kommer, at der mellem parterne skal være indgået aftale om opsætningen 
af antennesystemet og opnået enighed om betalingen herfor (eller at der via eks-
propriation er opnået ret hertil).  
 
Betaling for opsætning af antennesystemer på bygninger m.v. 
Som udgangspunkt skal parterne selv aftale hvilken betaling, der skal finde sted 
for adgangen til at opsætte et antennesystem på en bygning m.v. 
  
Såfremt der ikke kan opnås enighed om betalingen, skal ejeren som minimum 
have fuld erstatning fra den, der ønsker at opsætte et antennesystem. 
 
Herudover kan erstatningen fastsættes af en voldgiftsret, og dennes afgørelse kan 
indbringes for taksationskommissionen, hvis parterne fortsat ikke kan blive enige 
 
Først når erstatningsspørgsmålet er afgjort, kan kommunen udstede tilladelse, 
herunder evt. påbud, til opsætning af et antennesystem. 
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Forholdet mellem adgangen til at opsætte antennesystemer på bygninger og eks-
propriation 
Af masteloven fremgår, at der forinden kommunen udsteder påbud om opsætning 
af antennesystemer mellem parterne skal være indgået aftale herom, eller den 
anmodende part ved ekspropriation har opnået ret til opsætning af antennesyste-
mer på en bygning eller lign.  
 
Der er således ikke med masteloven tillagt kommunerne beføjelse til at ekspro-
priere ejendomsretten fra en ejer af en bygning. Dette skyldes, at en adgang til 
ejendommen skal fastsættes ved en egentlig ekspropriation i overensstemmelse 
med de almindelige regler eller ved frivillig aftale.  
 
Såfremt der ikke er opnået en frivillig aftale om opsætning af antennesystemer på 
bygninger eller andre høje konstruktioner, er et påbud fra en kommune om at gi-
ve adgang til opsætning af antennesystemer således betinget af en ekspropriati-
onsbeslutning i overensstemmelse med mastelovens regler herom. Ekspropriation 
vil således efter mastelovens regler alene kunne ske i tilfælde, hvor der ikke er 
andre muligheder for etablering af anlæggene, og hvor anlæggene er af væsentlig 
betydning for udbudet af offentlige telenet og teletjenester.  
 
Hvem administrerer lovgivningen? 
Udgangspunktet er, at det er kommuner, der efter byggeloven og med inddragelse 
af planloven, der giver tilladelse til opsætning af antennesystemer på bygninger 
eller andre høje konstruktioner.  
 
Hertil kommer at de lokale myndigheder kan give påbud om opsætning af anten-
nesystemer på bygninger m.v., hvis en anmodning om adgang til opsætning af 
antennesystemer nægtes.  
 
IT- og Telestyrelsen kan i medfør af masteloven tillade, at der iværksættes eks-
propriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-
rende fast ejendom, hvis almenvellet kræver det, med henblik på at sikre adgang 
til udnyttelse af arealer, hvorpå der kan opsættes master eller antennesystemer til 
radiokommunikationsformål, eller med henblik på opførelse af bygninger til ud-
styr til brug for master eller antennesystemer til radiokommunikationsformål.  
 
Klageadgang 
Landzonemyndighedens afgørelser om at afgive påbud efter masteloven kan på-
klages af sagens parter til Naturklagenævnet, mens bygningsmyndighedens afgø-
relser om at afgive påbud efter masteloven påklages til Statsamtet (i Københavns 
og Frederiksberg kommuner dog til Københavns Overpræsidium).  
 
IT- og Telestyrelsens træffer afgørelser i sager om ekspropriation. Disse afgørel-
ser kan indbringes for Teleklagenævnet. 
 

……………… 
 
Yderligere informationer om mastelovgivningen kan findes på IT- og Telestyrel-
sens hjemmeside www.itst.dk.  

http://www.itst.dk/
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Vedrørende folketingshøring den 10 marts 2004 om sundhedsrisici 
ved mobiltelefoni. Byggelovgivningens regler om master og antenne-
systemer 
 
Master og antennesystemer, herunder mobilantenner, er bebyggelse i 
byggelovens forstand. Derfor er de omfattet af byggelovgivningen. Det 
betyder, at opstilling af en mast med et antennesystem eller opsætning af 
et nyt antennesystem på en eksisterende mast eller bygning er omfattet af 
denne lovgivning. Det samme er tilfældet, hvis man ønsker at forhøje en 
eksisterende mast. 
 
De fleste master og antennesystemer kræver en byggetilladelse og der-
med også en meddelelse til kommunen om byggesagens afslutning og en 
specifik tilladelse til at tage bebyggelsen i brug. 
 
Lovgivningen har to typer af bestemmelser. Det første sæt bestemmelser 
er de administrative bestemmelser, der handler om, hvordan proceduren 
ved ansøgning om f.eks. byggetilladelse og sagsbehandling skal foregå. 
Det andet sæt bestemmelser er de materielle bestemmelser. De handler 
dels om mastens og antennesystemets maksimale højde og mindste af-
stand til naboskel, sti og vej, dels om konstruktive forhold til sikring af 
bebyggelsens stabilitet. Endelig er der fastsat bestemmelser om, at kom-
munen, inden den giver byggetilladelse, skal undersøge om byggearbej-
det er i strid med bestemmelser i nogle andre love. Det drejer sig bl.a. om 
planloven, lov om naturbeskyttelse, lov om bygningsfredning og maste-
loven. 
 
Når et projekt er i overensstemmelse med reglerne i byggelovgivningen 
og de bestemmelser i anden lovgivning, som kommunen skal påse over-
holdt, skal kommunen give byggetilladelse til projektet. Kommunen kan 
ikke nægte at meddele byggetilladelse til opsætning af master og mobil-
antenner med henvisning til en eventuel sundhedsrisiko. 
 
Byggeloven og de regler, der er fastsat i medfør af byggeloven, indehol-
der ikke regler om mobilantenner, der varetager sundhedsmæssige for-
hold. Der er derimod i radio- og teleterminallovgivningen fastsat be-
stemmelser om grænseværdier.  Denne lov hører under Videnskabsmini-
steriet. 
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Hvis det blev godtgjort, at antennesystemerne kunne give anledning til 
sundhedsmæssigt utilfredsstillende forhold for beboerne i bygninger med 
masten og antennesystemet eller for naboer til masten og antennesyste-
met, så kunne der med hjemmel i byggeloven fastsættes bestemmelser, 
der varetager sundhedsmæssige hensyn. Den sundhedsfaglige rådgivning, 
der gives i dag om antennesystemernes mulige påvirkning af befolknin-
gen er imidlertid således, at der ikke er mulighed eller behov for at indfø-
re sådanne bestemmelser i byggelovgivningen. 
 
 
 



Skjold R. Nielsen 
Miljøministeriet 
Skov- og Naturstyrelsen  
Landsplanafdelingen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

17. februar 2002 
 

Oplæg om planlovens regler for opstilling af mobilmaster og opsætning af antenner  

Planlovens formål 
Planloven tilsigter bl.a. at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.  

Sundhedsrisici kan ikke varetages med planloven. Men kommunalbestyrelsen skal varetage hensy-
net til de værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber ved behandlingen af sager om opstilling 
af mobilmaster og opsætning af antenner på eksisterende bygninger. 

Lokalplan 
Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en lokalplan, før der gennemføres et større byggearbejde 
og i øvrigt, når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen.  

En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for anvendelsen af de ejendomme, som er omfattet 
af planen, og for bebyggelsens placering, omfang og udseende. 

Mobilmaster og antenner betragtes normalt ikke som større byggearbejder, der forudsætter en lo-
kalplan. Men kommunalbestyrelsen har ret til at tilvejebringe en lokalplan for mobilmaster og 
antenner, når det er planlægningsmæssigt begrundet.  

Byzone og sommerhusområder 
Indenfor byzone og sommerhusområder forudsætter opstilling af mobilmaster og opsætning af an-
tenner ikke tilladelse efter planloven. Men kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlin-
gen af en ansøgning efter byggeloven påse, at mobilmasten eller antennen ikke strider mod kom-
mune- og lokalplanlægningen for det pågældende område. 

Hvis mobilmasten eller antennen ikke strider mod kommune- og lokalplanlægningen, kan kommu-
nalbestyrelsen ikke modsætte sig det ansøgte, med mindre der nedlægges et forbud efter planlovens 
§ 14. Et § 14-forbud kan højst nedlægges for 1 år, men kan afløses af en lokalplan, som ikke mulig-
gør det ansøgte. 

Hvis mobilmasten eller antennen strider mod kommuneplanen, og der ikke foreligger en lokalplan 
for det pågældende område, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod det ansøgte efter plan-
lovens § 12, stk. 3. 

Hvis mobilmasten eller antennen søges etableret i et område, som er omfattet af en lokalplan, og der 
ikke er overensstemmelse med lokalplanen, kan det ansøgte kun etableres, hvis kommunalbestyrel-
sen meddeler dispensation eller ændrer lokalplanen. Der kan kun dispenseres, hvis det ansøgte ikke 
strider mod principperne i lokalplanen. Men lokalplanen kan ændres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan, hvis det ansøgte ikke strider mod den overordnede planlægning. 

Landzone 
I landzonen forudsætter opstilling af mobilmaster og opsætning af antenner landzonetilladelse, med 
mindre der er tale om en landzonelokalplan, hvor det udtrykkeligt er angivet, at det ansøgte ikke 
forudsætter landzonetilladelse.  
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Landzonetilladelse meddeles af kommunalbestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering af det 
ansøgte i forhold til planlægningen for området og sigtet med lovens landzonebestemmelser i øv-
rigt.  

Sammenfatning 
Ved behandlingen af sager om opstilling af mobilmaster og opsætning af efter planlovgivningen 
kan der alene tages planlægningsmæssige hensyn. Forbud i byzonen og afslag i landzonen forud-
sætter derfor en planlægningsmæssig begrundelse. Herved forstås, jf. formålsbestemmelsen miljø-
hensyn, funktionelle hensyn og æstetisk kulturelle hensyn, herunder såvel arkitektoniske som land-
skabelige hensyn. 

Klageadgang 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven kan påklages til Naturklagenævnet. Bortset fra 
afgørelser om landzonetilladelse og ekspropriation kan der kun klages, for så vidt angår retlige 
spørgsmål. 

Naturklagenævnet er en domstolslignende instans, hvis afgørelser ikke kan påklages til anden ad-
ministrativ myndighed. 



Folketingshøring om sundhedsrisici ved mobiltelefoni 
10. marts 2004, Landstingssalen, Christiansborg 
 
Borgernes ønsker og mobilsystemets fremtid 
 
Indlæg ved 
 
Thomas Breck 
Sekretariatsleder 
Informationscenteret for Miljø & Sundhed 
tb@miljoeogsundhed.dk 
 
 
Resumé 
 
Informationscenteret for Miljø & Sundhed har i januar og februar 2004 gennemført en kombineret 
kvantitativ og kvalitativ kortlægning og analyse af forbrugernes bekymring for ”mobilstråler”. 
Kortlægningen viser, at hver tredje dansker bekymrer sig for mobilstråling fra mobiltelefoner eller 
mobilantenner. Der er flere kvinder end mænd og flere ældre end unge, som er bekymrede. Den 
væsentligste årsag til bekymringen er et indtryk af, at der mangler viden om risikoen. 42 procent 
efterspørger mere information om risikoen, men samtidig udtrykkes der mistillid til teleindustrien 
og eksperterne ligesom kun 60 % siger, de har tillid til myndighedernes information på området. 
 
Den kvalitative undersøgelse bekræfter indtrykket, at manglende viden og tillid er væsentlige 
årsager til bekymringen. Den viser, at de bekymrede borgere oplever et dilemma mellem 
mobiltelefonens nytteværdi og deres bekymring for eventuelle sundhedsrisici. Samtidig gives der 
udtryk for afmagt i forhold til en udvikling, hvor man føler sig sat uden for indflydelse og uden 
reelle muligheder for at påvirke udviklingen. Følelsen af ikke at blive inddraget, ikke at blive lyttet 
til er således udbredt. Med hensyn til mobilteknologiens risici anlægger mange et bredt 
risikobegreb, hvor også negative sociale konsekvenser inddrages.  
 
Bekymringen må derfor forstås som en blanding af manglende tillid til de centrale aktører 
(myndigheder, eksperter og teleindustrien), usikkerhed om de sundhedsmæssige konsekvenser på 
længere sigt (ikke mindst for børnene), usikkerhed om negative sociale aspekter samt en følelse af  
ikke at være informeret i tide og inddraget i beslutningsprocessen. 
 
Borgerbekymring for sundhedsrisici ved mobiltelefoni er ikke et enestående dansk fænomen. Både 
herhjemme og i udlandet har der været en række fortilfælde de senere år. Erfaringerne herfra er 
samlet af Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har udarbejdet retningslinier for, hvordan 
man kan gennemføre en meningsfuld dialog om risici fra elektromagnetiske felter. Åbenhed og fuld 
information samt inddragelse af interesserede og berørte parter i risikokommunikation er centrale 
begreber i WHO’s anbefalinger, som med fordel kan finde anvendelse i forhold til den danske 
debat. 
 
Undersøgelserne kan downloades fra informationscenterets hjemmeside www.miljoeogsundhed.dk.  
 
Se desuden vedlagte sammendrag ”Det mobile dilemma”. 

mailto:tb@miljoeogsundhed.dk
http://www.miljoeogsundhed.dk/
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Radiosystemer, samfund og teleoperatører 
Telekommunikationsindustrien i Danmark, TI – teleselskabernes brancheforening. 
Ved direktør Ib M. Tolstrup 
 
Antenneproblemer i Danmark 
I forbindelse med udbygning af 3. generations mobiltelefoni (UMTS) har staten forpligtet operatø-
rerne til at dække 30 % af befolkningen i 2004, og til at udbygge til en dækning på 80 % i 2008. 
Denne udbygning er blevet kompliceret af debatten om stråling fra antennerne. Men det er ikke kun 
3-G udbygningen, der er påvirket af kommunernes manglende lyst til at udstede eller forny bygge-
tilladelser til opsætning af antenner og master. Vedligeholdelsen af de nuværende GSM (2-G), 
FWA, Tetra og radiokædesystemer er i høj grad også ramt. Det er et problem, for såvel nye som 
gamle net har løbende behov for udbygninger og justeringer. 
 
TI opfatter rolle- og opgavefordelingen således:   
• Staten har besluttet, at Danmark skal forsynes med effektiv og moderne trådløs kommunikation, 

og staten har udstukket rammerne herfor. Det er derfor staten, der må tilgodese borgernes sund-
hed. Til det formål kræver staten overholdelse af de internationalt anerkendte grænseværdier for 
styrken af de anvendte radiosystemer. 

• Operatørerne står inde for at bygge og drive radionettene efter de givne standarder, herunder ved 
kontrolmålinger at verificere at grænseværdierne overholdes. 

• Kommunernes rolle er at behandle operatørernes byggeansøgninger om opsætning af master og 
antenner efter byggeloven, planloven og masteloven. 

 
TI anbefaler politikerne at:  
• Melde samlet ud! Der er brug for én statslig holdning og for én fælles statslig portal for al rele-

vant oplysning vedrørende antenneforhold. Sverige, Tyskland og Holland har vist vejen.  
• Medtage alle radioantenner  i det kommende positionsregister, ikke kun antenner til mobil, ra-

dio- og TV kommunikation, men også lokal radio og TV samt f.eks. landmobilradio. 
• Forankre forskningen  internationalt og varetage oplysningsopgaverne  nationalt.  
• Påse, at kommunerne forvalter inden for lovgivningens rammer.  
• Lægge mere vægt på de officielle grænseværdier, der tilgodeser borgernes sikkerhed. Det gæl-

der ICNIRP værdien for antennerne på taget og i master, og det gælder SAR værdien for selve 
mobiltelefonen. 

• Fremme oplysning om SAR-værdier i dialog med producenterne af mobiltelefoner. 
 
TI er garant for at: 
• Operatørerne engagerer sig i fuld åbenhed, dialog og samarbejde med de kommunale myndig-

heder i fastlæggelsen af egnede antennepositioner. 
• Operatørerne medvirker til at etablere og opdatere den kommende positionsdatabase for såvel 

fremtidige som nuværende antennepositioner, ligesom operatørerne vil stille informationer til 
rådighed for fremtidig forskning på området. 

• Operatørerne vil fortsat gerne deltage i oplysningsarbejdet sammen med IT- og Telestyrelsen og 
Sundhedsstyrelsen. 
 



Redegørelse - mobilantennerne og sikkerheden 
 
De fleste danskere har efterhånden en mobiltelefon, og de bruger den mere og mere. Det mest al-
mindelige er stadig at bruge telefonen til at tale i, men udviklingen går hurtigt. Datatrafik samt ud-
veksling af både faste og levende billeder bliver mere og mere normalt. At der er dækning overalt 
og hele tiden, er blevet en selvfølge.  
 
Mobiloperatørerne forsker ikke selv i de mulige påvirkninger fra mobilantennernes radiobølger, 
men det gør mange andre. Verdenssundhedsorganisationen WHO har registreret 25.000 videnska-
belige artikler om radiobølgers påvirkning af mennesker.  
 
På baggrund af dette omfattende materiale har WHO udarbejdet et sæt anbefalinger for grænsevær-
dier, som de danske myndigheder og EU har tilsluttet sig. Mobiloperatørerne følger myndigheder-
nes retningslinjer i arbejdet med at sætte mobilantenner op. Her vil vi på baggrund af tilgængelige 
oplysninger gennemgå, hvad radiobølger er, og hvordan de evt. kan påvirke mennesker – de fakto-
rer, som til sammen gør, at brancheforeningen Telekommunikationsindustrien, TI, regner såvel 
GSM-nettet som det nye UMTS-net for at være sikre for befolkningen. 
 
Radiobølger 
Det, der populært kaldes mobilstråling, er det samme som radiobølger. Radiobølger er en form for 
elektromagnetiske bølger.  
 
Det er ved hjælp af radiobølger, at tv- og radiostationernes sendemaster overfører billeder og lyd til 
tv-apparater og radioer. Det samme er tilfældet med politiets og brandvæsenets kommunikationssy-
stem, militærets radarer samt kommunikationsudstyr til fly, skibe og satellitter. For at sikre, at det 
er P1, der kommer ud af transistorradioen – og ikke politiets interne samtaler – sender man på for-
skellige frekvenser. Mobiltelefoner benytter sig også af radiobølger til at sende mellem mobilan-
tenner og -telefoner.  
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Ioniserende og ikke-ioniserende stråling 
Det er vigtigt at skelne mellem ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. Om det er det ene 
eller det andet hænger sammen med frekvensen. 
Det, som kaldes ioniserende stråling, tilhører de højere frekvensområder. Her er f.eks. tale om 
røntgenstråler og gammastråler. De ioniserende stråler kan fremkalde skader på generne og kan 
ødelægge dna-molekyler, der er cellens grundlæggende struktur, og som afgør den enkelte celles 
funktion.  
 
Radiobølger til mobiltelefoner, som tilhører de lavere frekvensområder, har et meget lavt energi-
indhold. Derfor er bølgerne heller ikke stærke nok til at fjerne elektroner fra atomer eller molekyler 
og dermed fremkalde ionisering. Radiobølger kan altså ikke ændre et molekyles grundlæggende 
struktur. De ligger i den del af det elektromagnetiske spektrum, som kaldes ikke-ioniserende.  
 
To forhold skal afklares, når man taler om, hvorvidt elektromagnetiske bølger påvirker mennesker: 
Hvilken frekvens sendes der på, og hvilken effekt sendes der med? 
Den lave frekvens i de ikke-ioniserende stråler betyder, at et molekyle ikke grundlæggende ændres. 
Men bølgerne kan varme et legeme op, hvis de er meget kraftige.  
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I forbindelse med radiobølger taler man også om effekttæthed. Effekttætheden afhænger af sende-
rens effekt, antennens udformning og placering samt afstanden fra antennen. Det virker på samme 
måde som med lyd: Når man fjerner sig fra en person, der taler til én, bliver lyden svagere. På 
samme måde bliver effekttætheden mindre, når man fjerner sig fra antennen. Effekttæthed angives i 
watt/m2. 
 
UMTS-nettet har fået tildelt en anden frekvens end GSM-nettet, men forskellen på den frekvens, 
som det traditionelle GSM-net sender på og den frekvens som UMTS-nettet benytter, er ikke stor. 
GSM-nettet bruger frekvenser omkring 900 og 1800 MHz, mens UMTS benytter frekvenser om-
kring 2000 MHz. Selvom UMTS-nettet sender på en anden frekvens end GSM-nettet, så er sende-
styrken for de to net næsten ens. 
 
Grænseværdier  
Forskningen foregår på universiteter verden over, blandt andet også på de danske universiteter. 
Mobiloperatørerne i Danmark forsker ikke i, hvordan radiobølger påvirker mennesker – det er de 
heller ikke de rette til. Til gengæld stiller mobiloperatørerne data til rådighed for den uafhængige 
forskning.  
 
I Danmark følger vi de internationalt anbefalede grænseværdier for radiobølgers påvirkning af 
mennesker, som Verdenssundhedsorganisationen WHO er nået frem til. WHO har sammensat en 
kommission af videnskabsfolk under navnet ICNIRP*, der alle er eksperter inden for netop radio-
bølgers virkning på mennesker. ICNIRP har vurderet den videnskabelige usikkerhed, der knytter 
sig til eksisterende forskning, og har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger til grænse-
værdier.  
Både WHO og ICNIRP følger fortsat forskning og udvikling tæt og vurderer løbende deres anbefa-
linger og anbefalede grænseværdier. 
 
I juni 2003 vurderede Videnskabsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, IT- og Telestyrel-
sen og Sundhedsstyrelsen de sundhedsmæssige forhold vedrørende radiobølger i mobilnet. Vurde-
ringen bygger på en gennemgang af kendte forskningsresultater, og de danske myndigheder kon-
kluderede på den baggrund, at der ikke er påvist nogen sundhedsskadelig effekt fra radiobølger i 
mobilnet, når grænseværdierne overholdes.** 
 
De danske mobiloperatører følger de anbefalinger og grænseværdier, som myndighederne har fast-
sat for det udstyr, operatørerne bruger. Der, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttæt-
heden generelt under 2% af grænseværdien. 
 
* ICNIRP står for International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Det er en uaf-
hængig organisation, som støttes af ikke-kommercielle interesser som f.eks. nationale regeringer, 
EU, WHO og den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Det videnskabelige arbejde i kom-
missionen aflønnes ikke. ICNIRP har udarbejdet en række anbefalinger til, hvor kraftige radiobøl-
ger et menneske må udsættes for. 
 
** Der er foretaget omfattende forskning inden for radiobølgers påvirkning af mennesker. WHO – 
der har registreret stort set al forskning på området – oplyser, at der eksisterer ca. 25.000 videnska-
belige artikler om emnet, og WHO har selv 860 undersøgelser liggende i en database. 
 
 
 
 
 



Afstand og retning  
Mobilantenner anbringes i en vis højde over jorden, typisk 20-50 meter. De er retningsbestemte, og 
den retning, som det meste af effekten udsendes i, kaldes hovedretningen. Hovedretningen er altid 
lige ud fra forsiden af antennen. I andre retninger er styrken mindre og i visse retninger tæt ved nul. 
Det gælder bl.a. lige neden for og bagved antennen. Den måde, radiobølgerne sendes ud fra anten-
nen på, kan sammenlignes med lyset fra et fyrtårn: En afgrænset stråle, som oftest skråner let ned-
ad. I byer når strålen jorden mellem 150 og 200 meter fra antennen, mens den på landet når jorden 
omkring 500 meter fra antennen. 
 

 
 

 
Radiobølgers effekttæthed et givet sted afhænger af styrken af det radiosignal, en antenne i nærhe-
den udsender, afstanden til antennen og vinklen i forhold til antennens hovedretning. Jo længere 
væk man befinder sig fra en antenne, jo mindre er effekt-tætheden. Når afstanden til antennen for-
dobles, falder effekttætheden til en fjerdedel. Radiobølger kan godt passere gennem en husmur, 
men dæmpes betydeligt undervejs. Når radiobølgen møder en husmur, bliver den samtidig reflekte-
ret videre i andre retninger, hvilket også dæmper radiobølgen. I jordhøjde er effekttætheden altid 
ret lille. 
Der findes altså ikke et standardsvar på, hvor stor effekttætheden af en mobilantennes radiobølger 
er på et givet sted. Effekttætheden varierer efter afstanden til antennen, om man står lige foran eller 
lidt ved siden af hovedretningen, om der er bakker i landskabet, og om mure, vinduer og lignende 
dæmper signalet undervejs. 
 
Sendestyrken er op til 25 watt for en GSM-antenne og op til 20 watt for en UMTS-antenne. I et 
tænkt eksempel, hvor en antenne sidder ca. 10 meter oppe på en etagebygning, og hvor der ingen 
forhindringer er på vejen til at dæmpe styrken, vil effekttætheden i hovedretningen se ud som i ske-
maet. Det skal dog understreges, at der er tale om en forsimpling, som ikke umiddelbart kan over-
føres på et konkret tilfælde. I eksemplet er der tale den værst tænkelige situation, hvor der ingen 
forhindringer er på vejen til at dæmpe radiobølgerne. Her vil effekttætheden i hovedretningen se 
således ud:  
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Tabellen viser, at effekttætheden på jorden altid er ret lille. I det viste eksempel højst 0,06% af IC-
NIRPs anbefalede grænseværdier. Det er, hvad en person på jorden højst vil opleve. Afstanden 10 
m svarer til bredden af en meget smal gade, hvor antennen sidder på den ene side af gaden, og der 
er et hus på den anden. Udenfor huset og på højde med antennen vil der kunne være en effekttæt-
hed med en størrelse på 6,25% af ICNIRPs grænseværdi. De fleste gader er bredere end 10 m. Ef-
fekttætheden vil derfor normalt være lavere end de angivne 6,25%. I det viste eksempel er effekt-
tætheden beregnet udenfor huset. Inde i huset vil effekttætheden være dæmpet yderligere til mel-
lem 0,6% og 0,06% af ICNIRP-grænseværdien. I gadeniveau vil effekttætheden være meget lavere. 
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Hvad er planerne for anvendelsen af de midler, som Folketinget  

har afsat til et forskningsprogram for mobilstråling?  

Folketingshøring om sundhedsrisici ved mobiltelefoni, 
den 10. marts 2004   

Oplæg ved formand for Det Strategiske Forskningsråd, direktør Peter Elvekjær   

Det Strategiske Forskningsråd har påbegyndt arbejdet med etableringen af det forskningsprogram for 
mobilstråling (ikke-ioniserende stråling), som Regeringen og Folketingets partier har taget initiativ til, og 
som Det Strategiske Forskningsråd er blevet bedt om at varetage. Forskningsprogrammet er nu under 
udformning, og Det Strategiske Forskningsråd ser på den baggrund Folketingshøringen som et oplagt 
forum for input til programmet.   

I det følgende vil Det Strategiske Forskningsråds planer for forskningsprogrammet blive lagt frem for 
Folketingshøringens deltagere.   

Hvad er det politiske opdrag for midlerne afsat til forskning i mobilstråling? - opdraget til Det 
Strategiske Forskningsråd  

 

Regeringen og Folketingets partier besluttede før årsskiftet at etablere et forskningsprogram for 
mobilstråling (ikke-ioniserende stråling). 

 

Til forskningsprogrammet er der afsat op til 30 mio. kr.: 
- 15 mio. kr. i 2004 
- yderligere 15 mio. kr. i 2005 under forudsætning af, at der kan opnås enighed om 

finansieringen. 

 

Forskningsprogrammet bør: 
- afdække eventuelle sundhedsrisici - inklusiv langtidsvirkningerne - i forbindelse med 

anvendelse af ikke-ioniserende stråling, herunder fra mobilnettet og ved anvendelse af 
mobiltelefoni 

- lægge særlig vægt på eventuelle konsekvenser og risici for børn og unge 
- vurdere hvilken viden der konkret er behov for at få tilvejebragt 
- overveje hvorledes international ekspertise kan udnyttes ved gennemførelsen af 

programmet. 

 

Forskningsprogrammet skal formuleres med udgangspunkt i en forundersøgelse af eksisterende 
forskning og programmer.  

 

Videnskabsminister Helge Sander har bedt Det Strategiske Forskningsråd om at formulere og 
udbyde forskningsprogrammet for ikke-ioniserende stråling.   

Kort om Det Strategiske Forskningsråd  

 

Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet ved årsskiftet i forbindelse med revisionen af 
forskningsrådslovgivningen, og forskningsprogrammet for ikke-ioniserende stråling er en af 
Rådets første opgaver. 
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Det Strategiske Forskningsråd har som hovedformål at støtte forskning inden for politisk 
prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og give forskningsfaglig rådgivning i 
tilknytning hertil. 

 
Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse og et begrænset antal programkomitéer. 

 
Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd er øverste ansvarlig for rådgivning om og 
udmøntning af politisk prioriterede forskningsmidler.  

 
Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd fordeler de politisk prioriterede forskningsmidler til 
forvaltning i programkomitéer eller i et eller flere af de faglige forskningsråd (sidstnævnte under 
Det Frie Forskningsråd). 

 

Medlemmerne af bestyrelsen skal være anerkendte forskere og/eller forskningskyndige, der 
repræsenterer brugerinteresser. Medlemmerne af programkomitéerne skal være anerkendte 
forskere.  

For yderligere information om Det Strategiske Forskningsråd henvises til følgende side på 
Forskningsstyrelsens hjemmeside: http://www.forsk.dk/dfs/index.htm

   

Processen for udmøntning af forskningsmidlerne til mobilprogrammet (midlerne i 2004)   

Figuren nedenfor illustrerer, hvordan den politiske beslutning om at afsætte midler til et 
forskningsprogram for ikke-ioniserende stråling i regi af Det Strategiske Forskningsråd bliver omsat til 
konkrete forskningsaktiviteter.    

Politisk opdrag 
DSF's bestyrelse behandler 
den politiske beslutning

 

DSF's bestyrelse placerer 
bevillingskompetencen i en 
programkomité for ikke-
ioniserende stråling  

I kommissoriet til komitéen kan 
DSF's bestyrelse yderligere 
forme, hvordan programmid-
lerne skal udmøntes 

   

Forundersøgelse -

 

igangsat af DSF's 
bestyrelse 

Programkomitéen for ikke- ioniserende stråling 
udmønter de afsat te forskningsmidler 

 

Forskningsprogrammet formuleres og 
udbydes 

 

Ansøgninger modtages 

 

Ansøgninger behandles administrativt og 
fagligt 

 

Der træffes afgørelse om støtte til 
ansøgninger 
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Politisk prioriteret og tematisk 
afgrænset forskningsområde:   

- evt. sundhedsrisici, inklusiv 
langtidsvirkningerne, i forbindelse 
med anvendelse af ikke- ioniserende 
stråling 
-  særlig vægt på evt. konsekvenser 
og risici for børn og unge     
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DSF = Det Strategiske Forskningsråd  

http://www.forsk.dk/dfs/index.htm
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Hvad er formålet med en forundersøgelse af forskningsområdet?  

 
Forundersøgelsen igangsættes af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse med henblik på at: 

- indsamle viden om eksisterende national og international forskning på området og 
tilsvarende programmer undervejs i andre lande; 

- herunder kortlægge de eventuelle felter, hvor der er særlig behov for ny forskningsbaseret 
viden, samt felter, hvor særlige danske forudsætninger giver anledning til, at 
forskningsaktiviteter kan bidrage med særegne og væsentlige resultater. 

 

Forundersøgelsen varetages af Forskningscenter Risøs Afdeling for Systemanalyse.   

Foreløbige planer for forskningsprogrammet for ikke-ioniserende stråling  

 

Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd nedsætter en programkomité for ikke-ioniserende 
stråling. Programkomitéen sammensættes af anerkendte forskere inden for relevante 
forskningsgrene (sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab m.m.). 

 

Programkomitéen for ikke-ioniserende stråling formulerer forskningsprogrammet med 
udgangspunkt i det politiske opdrag og på baggrund af den igangsatte forundersøgelse. Relevant 
materiale fra myndigheder o.l. og eventuelle input fra Folketingshøringen vil samtidig indgå i 
programkomitéens overvejelser om forskningsprogrammet. 

 

Programkomitéen for ikke-ioniserende stråling udbyder forskningsprogrammet og træffer herefter 
afgørelse om støtte til forskning imellem de indkomne ansøgninger. 

 

Der igangsættes forskningsaktiviteter af op til 2 års længde. Aktiviteterne koordineres via en 
etableret projektorganisation. I koordineringen inddrages løbende relevante, nye 
forskningsresultater på området. 

 

Der skal formidles om forskningsprogrammet:  
- Programkomitéen for ikke-ioniserende stråling afholder et formidlingsmøde om de 

igangsatte forskningsaktiviteter umiddelbart efter uddelingen af forskningsmidlerne samt 
et møde igen 1 år efter forskningsaktiviteternes start (denne proces forventes gentaget, for 
så vidt programkomitéen skal udmønte midler igen i 2005). 

- Ved aktiviteternes afslutning afgiver programkomitéen for ikke-ioniserende stråling 
rapport til bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd, der på baggrund heraf har 
mulighed for at formulere en samlet anbefaling til de politiske opdragsgivere.   

Foreløbig tidsplan  

Dato Handling 
Uge 9 (23.-27. 
februar) 

Forundersøgelse ved Forskningscenter Risøs Afdeling for Systemanalyse 
iværksættes  

10. marts Folketingshøring 
22. marts Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse nedsætter en programkomité 
1. april Forundersøgelsen forelægges programkomitéen 
1. april - Programkomitéen formulerer forskningsprogrammet 
Medio maj (uge 20) Forskningsprogrammet udbydes 
Uge 26 (21.-25. juni) Frist for ansøgere til de udbudte forskningsmidler 
September Programkomitéen træffer afgørelse om støtte til forskningsprojekter af op 
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til 2 års varighed 

September Formidlingsmøde om anvendelsen af de afsatte forskningsmidler 

2005 - Mulig udmøntning af yderligere 15 mio. kr. 
- Formidlingsmøde om fremdriften i forskningsprojekter igangsat i 2004 

2006 - Afslutning af projekter igangsat i 2004 
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