
 
 
 
 

 

     
  

Gode råd til at begrænse elektromagnetiske 
bølger fra trådløse netværk og trådløse tele-
foner 
 
Trådløse netværk (WIFI) og trådløse telefoner (DECT) udsender ligesom mobilte-
lefoner (GSM) elektromagnetiske bølger, der fungerer på samme måde som signa-
ler fra radio- og TV-sendere. Man kalder disse signaler for elektromagnetiske bøl-
ger og felter. 
 
Sundhedsstyrelsen vurderer ud fra den nuværende viden, at der ikke er en generel 
trussel mod folkesundheden ved radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) 
i samfundet, så længe de fastsatte grænseværdier og anbefalinger overholdes. Der 
er dog fortsat mangel på viden på væsentlige områder, herunder eventuelle lang-
tidseffekter og i særdeleshed eventuelle effekter på børn og unge. Der kan derfor 
være grund til at give befolkningen mulighed for at kunne vælge at være forsigtig 
med udvalgte eksponeringer.  
 
 
Hvordan kan man som forbruger selv mindske påvirk-
ning fra elektromagnetiske felter i forbindelse med an-
vendelse af trådløse telefoner og andet trådløst udstyr?  

Når man anskaffer et trådløst netværk til sin computer eller køber en trådløs telefon 
kan man starte med at se på de forskellige udstyrstypers SAR-værdier, der oftest er 
opgivet i medfølgende vejledninger. SAR værdier er udtryk for hvilken påvirkning 
der er fra apparaternes elektromagnetiske bølger. Den fastsatte grænseværdi er sat 
til 2 Watt/kg for påvirkninger i hovedregionen, så jo lavere angivelse jo lavere på-
virkning. Man kan også tjekke mulighederne for at reducere sendestyrken ud fra 
producenternes brugsvejledninger. Såvel trådløse telefoner som computere virker 
via mindst en lokal basestation (router). Man kan begrænse påvirkningen fra denne 
ved at placere den så man ikke i længere tid opholder sig i umiddelbar nærhed af 
den (fx undlade at sætte den på sengebordet). En stor afstand imellem basestationen 
og henholdsvis de trådløse computere og telefoner kan derimod ikke anbefales, idet 
det har den konsekvens, at apparaterne (især de computerbaserede løsninger) er 
nødt til at sende signalerne med en højere styrke for at nå hinanden.  
 
Trådløse computernetværk kaldes også for WiFi, WLAN, Hotspots mm. 
Der er fire umiddelbare muligheder for at reducere eksponeringen fra sådanne loka-
le trådløse netværk. Hvis ens udstyr understøtter nedenstående funktioner, så kan 
man reducere den maksimale sendestyrke ved at følge anvisningerne i brugervej-
ledningen eller benytte den opsætnings CD-ROM, der normalt bliver leveret sam-
men med udstyret. 
   
 
1. mulighed: Generel reduktion af sendestyrken: 
De fleste typer af udstyr til trådløse netværk kan indstilles til at sende med en 
fast, lavere sendestyrke end den maksimalt lovlige på 100 mW.  
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2. mulighed: Dynamisk tilpasning af sendestyrke: 
De fleste typer af udstyr til trådløse netværk kan indstilles til at sende med en vari-
abel sendestyrke. I denne situation vil udstyret automatisk og løbende tilpasse sen-
destyrken til det minimale, der netop vil sikre en god forbindelse. Dog på en sådan 
måde, at den maksimale sendestyrke - enten 100 mW eller eventuelt en anden og 
lavere grænse - aldrig vil blive overskredet. 
  
  
3. mulighed: Slukke for udstyret, når det ikke benyttes: 
En meget enkel mulighed for at reducere eksponeringen fra udstyr i et trådløst net-
værk er at slukke for udstyret, når det ikke bliver benyttet. Det vil ikke skade udsty-
ret. Men man skal dog være opmærksom på, om udstyret har en permanent hu-
kommelse, således at det husker alle dine personlige opsætninger, når det har været 
slukket. Det vil fremgå af brugervejledningen, hvorvidt udstyret kan huske den per-
sonlige opsætning efter, at det har været slukket. 
  
 
4. mulighed: Slukke for basestationens "fyrtårnssignal" SSID: 
Når man ikke benytter et trådløst netværk, så vil basestationen i netværket i sin 
standardopsætning ikke være helt passiv. Basestationen vil i denne situation perio-
disk udsende et signal populært kaldet "fyrtårnssignal" (teknisk kaldes det SSID el-
ler Service Set Identifier). Dette "fyrtårnssignal" fortæller de forskellige PC'er med 
trådløst udstyr i området, at her er et trådløst netværk. Det er med de fleste typer af 
udstyr til trådløse netværk muligt at forlænge tiden imellem eller helt undertrykke 
"fyrtårnssignalerne", når udstyret ikke er i brug.  
 
Trådløse telefoner også kaldet DECT-telefoner virker via DECT-base-
stationer. Et DECT-system benyttes alene af en lukket brugergruppe - eksempelvis 
de ansatte i en virksomhed eller på en bestemt adresse. Eller en privat bruger kan 
købe et lokalt system til en eller to telefoner i sit eget hjem. Der er altså ikke ad-
gang fra den 'brede offentlighed' til sådanne systemer. I modsætning til de trådløse 
computernetværk er det kun muligt at reducere eksponeringen fra sådanne netværk 
ved at slukke for systemet. Til gengæld er eksponeringen meget lav når telefonerne 
ikke er i brug. Når man bruger telefonerne påvirker de brugeren med 1/25 del af det 
bidrag, som udsendes ved brug af mobiltelefoner.  
 
Læs her de uddybende oplysninger om grænseværdier og reduktion af elektromag-
netiske bølger.  
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