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Radiovågor i vår miljö
Apparater som fungerar med radiovågor ﬁnns nuförtiden överallt i vår
boendemiljö. Man använder t.ex. mobiltelefoner, trådlösa Internetanslutningar och mikrovågsugnar. Att titta på TV eller att lyssna på radio bygger också på mottagningen av radiovågor.

Den tekniska utvecklingen går
framåt med stormsteg. Man installerar basstationer uppe på hus och
höga master reser sig i miljön. På
gatorna går folk omkring med mobiltelefonen vid örat och trådlösa
nätverk installeras i hem, på arbetsplatser och i kaféer.
Det kommer hela tiden mera
informationsteknologi ut på marknaden och trådlöshet kan ofta vara
enda sättet att överföra information. Då nya applikationer blivit allt
vanligare har också oron ökat över
hälsoverkningarna som strålningen från apparaterna kan orsaka.
Vid trådlös informationsöverfö-

ring sänder en antenn radiovågor
mot ett öppet utrymme i mottagarnas riktning. En del av energin som
radiovågorna bär med sig tas upp
av människorna nära antennen.
Exponeringen beror mest på apparatens avstånd till människorna,
men sändarens effekt, frekvens, antennens egenskaper och den övriga
miljön har också en inverkan.
Vävnader värms upp av radiovågor
De kända effekterna av radiofrekvent strålning beror på vågornas
energi som absorberas av kroppen och temperaturhöjningarna
i vävnaderna till följd av detta.

Skadliga hälsoverkningar uppstår
ifall kroppens system för temperaturreglering inte klarar av att
avlägsna överloppsvärmen. Skadeverkningarna som orsakas av
temperaturhöjningen uppkommer
under exponeringen eller omedelbart därefter.
Utgående från dessa vetenskapligt bevisade skadliga hälsoverkningar har man bestämt exponeringsgränserna för befolkningen.
Samma gränser används i alla EUländer med några undantag.
Omedelbara hälsoskador skulle
förutsätta en mångfaldig överskridning av exponeringsgränserna.
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Med radiovågor avses området mellan ca 3 kHz och 300GHz i det elektromagnetiska spektret. Med mikrovågor avses oftast radiovågor över 1 GHz. I frekvensområdet under radiovågorna ligger lågfrekventa och statiska el- och magnetfält och ovanför radiovågorna ligger infrarött och synligt ljus. Apparater som använder radiovågor är bl.a. mobiltelefoner, deras basstationer, WLAN- och andra
trådlösa apparater, mikrovågsugnar samt radar.
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Så stor exponering förekommer
endast under exceptionella förhållanden i vissa arbetsuppgifter som
mastjobb, radarinstallation och
högfrekvensuppvärmning.
Under normala förhållanden orsakas den största exponeringen av
apparater som hålls intill kroppen,
som mobiltelefoner och andra trådlösa slutterminaler. Exponeringen
de orsakar är som mest på samma
nivå som de lagstadgade exponeringsgränserna.
Exponeringen som fås från
högeffektiva fasta sändare, som
basstationer och TV-sändare, är
klart mindre eftersom deras antenner placeras i höga master eller
på tak, dit folk inte har tillträde.
Exponeringen är vanligtvis under
en tusendel eller en tiotusendel och
som mest bara några procent av
gränsvärdena.
I vissa undersökningar har man
fått resultat som antytt att exponering som redan närmar sig gränsvärdena kan orsaka biologiska
reaktioner som inte kan förklaras
med uppvärmning i cellerna. Med
nuvarande kunskap kan man inte
ännu bedöma huruvida dessa reaktioner har en inverkan på hälsan,
så undersökningarna fortsätter.
Mobiltelefonerna är en central
källa för exponering
Nuförtiden utgör mobiltelefonerna
den viktigaste källan för radiofrekventa fält i människans boendemiljö. Exponeringen de orsakar är som
mest på samma nivå som exponeringsgränserna. Exponeringen som
telefonerna orsakar ges som SARvärde, vilket meddelas skilt för varje modell i instruktionsboken.
Eftersom det ännu inte ﬁnns
tillräckligt med forskningskunskap
om hälsoriskerna som exponeringen kan ge upphov till konstaterar
Strålsäkerhetscentralen (STUK)
att det är bra att begränsa barnens
användning av mobiltelefon. Barn
är mer känsliga än vuxna mot yttre
skadliga faktorer eftersom deras

fysik ännu är i utvecklingsstadiet. Exponeringen under hela
livstiden blir också längre än för
sådana som börjat använda mobiltelefon i vuxen ålder.
En mobiltelefonanvändares
exponering beror på många faktorer. De viktigaste är telefonens
sändningseffekt och hur stor del
av effekten som absorberas av
användarens huvud.
Telefonens sändningseffekt
beror på kontakten till basstationen; ju närmare basstationen är,
desto mindre effekt behöver telefonen använda. Telefonen reglerar alltså alltid effekten till den
lägsta möjliga så att kontakten
till basstationen ändå hålls.
I normal användningsmiljö är
den typiska sändningseffekten
och därmed också exponeringen
ca en tiondel av maximieffekten med GSM-telefoner och en
hundradel med 3G-telefoner. Vid
dålig täckning, t.ex. i källaren, i

Radiovågor av olika biologiska effekter
vid exponeringsnivåer
Exponeringens
storlek, SAR
(lokal
exponering)
<1 W/kg

Biologisk verkan

Inga konstaterade
hälsoskador

2 W/kg

Temperaturen i
vävnaderna stiger
som mest ca
0,3 °C vid långvarig
exponering. Tecken på
proteinförändringar.

10 W/kg

Temperaturen i
vävnaderna stiger
till den övre gränsen
av den normala
variationen (37 ± 1 °C),
mild förnimmelse av
värme.

50–100 W/kg

Temperaturhöjningen
kan orsaka
vävnadsskador
(brännskada, gråstarr).

SAR-värdet beskriver exponeringens storlek
Som mått för exponering används allmänt den speciﬁka absorptionsnivån d.v.s. SARvärdet (Speciﬁc Absorption Rate). Det beskriver effekten av en radiovåg som upptas
av kroppen eller en kroppsdel. Storhetens enhet är W/kg.
Då kroppen exponeras för strålning måste överloppsvärmen avlägsnas ur kroppen
genom att man svettas. Ifall exponeringen är lokal räcker det att överloppsvärmen
jämnas ut i vävnaderna runtom. Av denna orsak tål kroppen större exponering lokalt
än om exponeringen riktas mot hela kroppen.
Som mått för lokal exponering används SAR-värdet som ett medeltal per 10 gram
vävnadsmassa i kubisk form. Kubens sidas längd beror något på vävnadstypen, men
den vanligaste längden är ca 2,2 cm.
Det maximala SAR-värdet för befolkningen är 0,08 W/kg då det gäller hela
kroppen, 2 W/kg lokalt vid huvudet eller någon annan kroppsdel, och 4 W/kg vid
extremiteterna. SAR-gränsen för t.ex. mobiltelefoner är således 2 W/kg.
Utgående från SAR-gränserna har man bestämt referensvärden för elfält (V/m)
och magnetfält (A/m) som är lättare att mäta. På basis av dem räknar man ut
effekttätheten (W/m2). Om fältstyrkan är högst så stor som referensvärdet,
exponeras en människa i fältet inte i något fall för strålning som överskrider SARgränserna. Då man deﬁnierat det värsta möjliga fallet har man tagit i beaktande
människornas storleks- och viktskillnader samt olika positioner, så i de ﬂesta fallen
orsakar ett fält som aningen överskrider referensvärdena ännu inte ett SAR-värde
som skulle överskrida gränserna.
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en bil som rör sig eller på tåget är
effekten närmare den maximala.
Den andel av effekten som
absorberas av huvudet beror på
telefonmodellen och användningssättet. Hålls telefonen vid örat absorberas en stor del av telefonens
effekt av huvudet. Användaren
kan bäst minska absorptionen
genom att använda handsfree-apparat, och t.ex. låta telefonen ligga
på bordet. Då riktas en stor del av
telefonens effekt mot basstationerna och endast en minimal del
absorberas av människan.
Både när man använder trådlösa och icketrådlösa handsfreeapparater är det bra att komma
ihåg att en mobiltelefon som under
samtalet ligger i ﬁckan (intill
kroppen) strålar mot nära varande vävnader ungefär lika mycket
som den skulle stråla mot huvudet
om den hölls vid örat. Redan ett
kort avstånd mellan telefonen och
kroppen minskar emellertid exponeringen betydligt. Därför lönar
det sig att hålla telefonen t.ex. i
ett hölster hellre än i ﬁckan. Man
skall följa det minimiavstånd mellan telefonen och kroppen som ges
i telefonens bruksanvisning.

Man kan minska
exponeringen från
mobiltelefonen betydligt
•

undvik samtal vid dålig
täckning, som i källaren, i en
bil som rör sig eller på tåget

•

använd handsfree-apparat
(trådlös eller inte) och håll
telefonen t.ex. på bordet
under samtalet

•

välj en telefonmodell med
lågt SAR-värde. Informationen
ﬁnns i telefonens
bruksanvisning eller på en
skild lapp i förpackningen.

Övervakning av mobiltelefoner
Strålningsexponeringen som mobiltelefoner orsakar begränsas i EU-området
med direktivet gällande telefoner (1999/5/EG), Europeiska rådets rekommendation (1999/519/EG) samt av nationella förordningar. Övervakningen av telefonernas strålning bygger på principen om självövervakning så att apparaternas
tillverkare, importören till EU-området eller i sista hand försäljaren ansvarar för
apparaternas kravenlighet. I praktiken mäter tillverkarna SAR-värdet på alla sina
telefonmodeller och försäkrar sig om att gränsvärdet inte överskrids.
STUK övervakar som myndighet strålsäkerheten av mobiltelefoner på marknaden
genom att göra stickprov på olika telefonmodeller. SAR-värdena på telefonerna
som hittills mätts har varierat mellan 0,2 och 1,4 W/kg och har således inte
överskridit gränsvärdet 2 W/kg. De mätta värdena har också i så gott som alla
fall varit inom marginalen för mätosäkerhet jämfört med de värden tillverkaren
meddelat. Aktuella mätresultat ﬁnns på STUK:s webbplats (www.stuk.ﬁ).
Principerna för SAR-test är att det uppmätta SAR är åtminstone lika stort som det
skulle vara då telefonen orsakar den största exponeringen, d.v.s. i en situation
där täckningen är dålig och användaren talar i telefonen konstant. Telefonens
teknik, olika användningspositioner och användarens egenskaper tas i beaktande.
I testet fungerar telefonen hela tiden på full effekt.
Vid normal användning är exponeringen oftast mindre, eftersom telefonens
sändningseffekt justeras enligt basstationens effekt till en lägre nivå för att spara
batteri. Dessutom går en del av användningen till att lyssna, då telefonen gör sin
sändning glesare och SAR vanligtvis sjunker med ca 30 procent.
I Finland används telefoner som fungerar i frekvensområdena GSM 900, GSM
1800 och 3G d.v.s. UMTS. Alla nuvarande GSM-telefoner fungerar både i frekvensområdena 900 MHz och 1800 MHz. 3G-telefonerna fungerar i 3G-nätet om
det ﬁnns tillgängligt, annars använder de GSM-nätverken.

Mobiltelefonsystemen har också olika egenskaper för informationsöverföringen (GPRS, EDGE,
3G), vilka gör det möjligt att använda telefonen till att exempelvis
surfa på Internet eller koppla upp
telefonen till datorns nätverk. Mobiltelefonen kan använda större
effekt vid informationsöverföring
än då den används för prat. Därför
lönar det sig att hellre hålla telefonen t.ex. på bordet än i ﬁckan
under informationsöverföringen.
Ett tätt basstationsnätverk
minskar exponeringen för
mobiltelefonstrålning
GSM-systemets basstationsnätverk täcker hela Finland. Därtill
används 3G- d.v.s. UMTS-nät-
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verket på tätt bebodda områden.
Mobiltelefonnätverket består av
tre typer av basstationer; makro-,
mikro- och pikoceller.
Makrocellernas räckvidd är
från några kilometer till 20 kilometer. Mikroceller sköter traﬁken
inom en några hundra meters
radie, alltså t.ex. på en gata eller
ett torg. Pikoceller används t.ex.
för att öka kapaciteten i enskilda
mötesutrymmen eller lokala skuggrum.
Pikocellerna kan vara belägna
mycket nära människor, men deras
sändningseffekt är ungefär likadan som i en mobiltelefon. I makroceller används högre effekter,
men antennerna sitter högt uppe i
master eller på tak, så deras sänd-

Stora sändares antenner placeras i höga master för att förbättra räckvidden, och man försöker rikta antennernas käglor så att sändningen skulle sprida sig så jämnt som möjligt över olika avstånd. Därför är effekttätheten som träffar markytan liten också nära
masten.

ningskägla träffar inte människorna. Därför är den exponering
som basstationerna orsakar oftast
mycket låg. Då man mätt bostäder
i närheten av antennerna har effekttätheten varit 0,01–0,5 procent
av maximivärdena för exponering.
En nära belägen basstation
minskar t.o.m. ofta människornas
exponering, eftersom mobiltelefoner använder betydligt mindre
sändningseffekt där täckningen
är god än på längre avstånd från
basstationen.
På ställen som är avspärra-

de för allmänheten, som t.ex. på
höghustak, kan situationen vara
en annan. De mest högeffektiva
basstationerna kan på nära håll
framför antennen orsaka exponering som tydligt överskrider
gränsvärdena, så det lönar sig inte
att vistas i omedelbar närhet av
basstationernas antenner.
Grannens trådlösa
Internetanslutning orsakar ingen
strålningsfara
Trådlösa lokala datornätverk,
eller WLAN (Wireless Local Area

Network) används för att koppla
datorn trådlöst t.ex. till Internet
genom att använda mikrovågor för
att överföra informationen. Enskilda basstationer har ett mycket
litet täckningsområde, så WLAN
används oftast som extension på
en Internetanslutning av någon
annan sort, t.ex. ADSL-anslutning.
Den trådlösa Internetanslutningen
i bl.a. kaféer, hotell och mötessalar
förverkligas oftast med WLAN.
WLAN-basstationer som lagts
till bredbandsanslutningen är
mycket vanliga också i hemmab-

Lehtikuva

Det lönar sig inte att vistas i omedelbar
närhet av basstationernas antenner.

Det lönar sig att använda datorer utrustade med WLAN hellre på bordet än i famnen.
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ruk, eftersom nästan alla bärbara
datorer har trådlös nätadapter
som standardtillägg.
Exponeringen som en WLANapparat orsakar är som mest ca 1
W/kg om apparatens antenn vidrör
kroppen. Det är lätt att minska
exponeringen betydligt genom att
använda datorn så att det blir ett
avstånd på ens några centimeter
mellan maskinens WLAN-antenn
och kroppen. Det samma gäller
även andra slutterminaler för
trådlösa nätverksanslutningar
som 3G-bredbandsadaptrar d.v.s.
det som i Finland allmänt kallas
”Mokkula”.
Många bärbara datorer har en
inbyggd antenn. Dess placering får
man bäst reda på genom att fråga
försäljaren. Allmänt placeras antennen i skärmens övre kant.
Vid normal Internetbläddring
händer informationsöverföringen
till största delen från basstationen
till datorn (download). Det betyder
alltså att datorn sänder och orsakar exponering endast en del av tiden. WLAN-funktionen kan också
kopplas av ifall den inte behövs.
WLAN-basstationen har en
likadan sändare som det ﬁnns i datorns ända. Basstationen kan dock
placeras så att exponeringen den
orsakar är mycket liten. Exempelvis är fältstyrkan som orsakas av
en sändare på över en meters avstånd under en tusendel av exponeringsgränserna. Med andra ord orsakar grannens WLAN-basstation
ingen strålningsfara.
Trådlösa Internetanslutningar
som bygger på basstationer med
större täckningsområde kan förverkligas med t.ex. @450-, WiMAXoch 3G-teknik. @450 och WiMAXbasttationerna ﬁnns i höga master,
så effekttätheten de orsakar vid
jordytan är liten överallt. 3G-anslutningar (Mokkula) förverkligas
med mobiltelefonernas basstationer. De är antingen lågeffektiva
eller belägna på ställen dit man
inte kommer. @450-, WiMAX- och

3G-basstationerna orsakar således
ingen betydande exponering.
De vanligaste Bluetoothapparaterna har mycket låg effekt
Bluetooth-tekniken används t.ex.
för att koppla ihop mobiltelefonen
med handsfree-apparaten eller
datorn med tilläggsapparater.
Det ﬁnns tre sorters sändare.
Deras räckvidd är ca en, tio eller
hundra meter. Sändare med den
längsta räckvidden ﬁnns främst i
bärbara datorer. Dessa sändares
SAR-värden är som mest ca 0,5 W/
kg då apparatens antenn är fast i
kroppen.
Mobiltelefonernas trådlösa
handsfree-apparater har sändare
med kort räckvidd och exponeringen de orsakar är som mest
bråkdelen av en procent av exponeringsgränserna. Det samma gäller
bl.a. datorernas trådlösa möss.
Även TV sänds via radiovågor
Ljudradion hör till de äldsta
uppﬁnningarna där radiovågor
tillämpas. Rundradion inledde
sina radiosändningar år 1926 och
TV-sändningarna år 1955.
Radio- och TV-sändarnas effekter är höga eftersom en enskild
sändarstation kan ha en räckvidd
på över hundra kilometer. Antennerna placeras i höga master
för att öka räckvidden. Man strävar till att designa antennernas
käglor så att sändningen sprids
möjligast jämnt på olika avstånd.
Därför är effekttätheten låg vid
markytan och exponeringen är
oftast 0,001–0,1 procent av gränserna. Radio- och TV-mottagare
strålar inte.
Mat som värmts upp i
mikrovågsugnen strålar inte
Mikrovågsugnar ﬁnns i så gott
som varje kök. I Finland är mikrovågsugnen näst efter mobiltelefonen kanske den mest använda
apparaten som fungerar med
mikrovågor.
Ugnens mikrovågseffekt är
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stor, men mikrovågorna dämpas
omedelbart då ugnen stängs av. Det
blir ingen strålning kvar i ugnen
eller i maten som värmts upp.
Då ugnen är på orsakar mikrovågorna ingen fara om ugnen
är hel. Mikrovågorna tränger inte
igenom ugnsluckans hålnät eller
väggar. Luckans kant är tätad med
s.k. spärrﬁlter. Alla mikrovågsugnar måste dessutom ha två av varandra oberoende säkerhetsbrytare
som hindrar att ugnen sätts igång
med luckan öppen.
Det är emellertid bra att komma ihåg att det alltid läcker lite
mikrovågor genom spärrﬁltret. Därför lönar det sig inte att följa med
då maten värms med ansiktet fast
i luckan. Redan på en halv meters
avstånd från ugnen har strålningen
emellertid dämpats till några procent av exponeringsgränserna.
Om ugnens lucka eller dess
karm är synbart böjd, sprucken
eller tillbucklad kan spärrﬁltret
läcka mera och då lönar det sig att
inte använda ugnen.
Ifall du är orolig över ugnens
skick går det bra att fråga hos serviceﬁrmor för hushållsapparater
om mätning av strålningsläckage. Däremot kan ugnens täthet
inte testas med mobiltelefonen.
Luckans spärrﬁlter fungerar endast på ugnens användningsfrekvens, så en mobiltelefon som placerats in i ugnen behåller kontakten
till basstationen och man kan
ringa till telefonen fastän ugnen
fungerar felfritt.

Det är bra att placera babylarmet
utom räckhåll för barnet
Babylarm sänder det vaknande
barnets röst via radioanslutningen
till larmets mottagare. Sändardelen som placeras bredvid barnet
orsakar exponering för radiovågor,
och exponeringen beror på apparatens teknik.
Oftast är exponeringen emellertid kortvarig. Babylarmen sänder
endast radiovågor då de mottar ljud

Hemapparater
orsakar inte radiofrekvent strålning
som skulle överskrida exponeringsgränserna. Men
man kan minska
onödig exponering
betydligt med några
enkla åtgärder.
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Exempel på exponering för radiofrekvent strålning i olika vardagliga situationer
Situation

Exponering
(jämfört med
gränsen)

Notera

Samtal med mobiltelefon i dålig täckning,
i bilen eller på tåget

10–60 %

Det ﬁnns skillnader mellan telefonmodellerna. SAR-värdet
för varje modell beskriver exponeringen i mycket dålig
täckning.

Bärbar dator i famnen, WLAN-kortets antenn eller
3G-modem (Mokkula) vidrör kroppen

50 %

Antennen eller modemet kan ofta lätt ﬂyttas längre bort
från kroppen. Redan ett litet avstånd minskar exponeringen
avsevärt.

Babylarm av PMR-modell med längre räckvidd
inom räckhåll för barnet

20 %

Exponeringen från andra typer av babylarm är klart mindre.

Trådlös telefon (DECT)

5%

Den trådlösa telefonens basenhet har lika hög effekt som
själva telefonen, men avståndet till användaren är mycket
större.

Mikrovågsugn, uppvärmning på gång, avstånd
50 centimeter

5%

Det högsta tillåtna värdet på strålningsläckage. I praktiken
läcker ugnarna klart mindre. Den uppvärmda maten strålar
inte.

Mobiltelefonsamtal medan man går på staden

0,1–5 %

Telefonen justerar effekten nedåt tills kontakten till
basstationen är bra.

Mobiltelefonsamtal med trådlös handsfree
(telefonen t.ex. på bordet)

<1 %

Handsfree minskar exponeringen avsevärt då telefonen är
längre ifrån kroppen.

Många som talar i mobiltelefon i samma buss
eller tågvagn.

<1 %

Endast telefonen som används nära kroppen orsakar
betydande exponering.

Basstation för mobiltelefoner i en mast på 100
meters avstånd

<1 %

Om masten är närmare är huvudkäglan så högt att
exponeringen t.o.m. kan bli mindre.

Babylarm 30 centimeter ifrån barnet.

<1 %

Det är bra att placera babylarmet på ett kort avstånd (ca 30
centimeter) från barnet.

Basstationer för mobiltelefoner på bostadens tak,
på ytterväggen eller på taket till huset mittemot

<0,1 %

Käglan från en rätt installerad basstation är inte riktad direkt
mot en nära belägen plats med allmänt tillträde.

Radio- och TV-sändningar

0,001–0,1 %

Övergången till digitala TV-sändningar ökade inte
exponeringen.

(då barnet gråter), så exponeringen
räcker endast en stund, medan barnet vaknar.
Största delen av apparaterna
använder låg effekt och deras räckvidd är ca 100–300 meter. Sådana
babylarm orsakar mycket liten
exponering.
I vissa apparater används högre
effekt för att uppnå räckvidder
upp till tre kilometer. SAR-värdet
som orsakas av en apparat som är
fast i kroppen är i detta fall som
mest ca 20 procent av exponeringsgränserna. Därför lönar det sig
alltid att placera babylarmet så
att sändaren inte är fast i barnets
kropp. Om avståndet är t.ex. 30

centimeter är exponeringen alltid
under en hundradel av exponeringsgränserna.
SAR-värdet är lågt i trådlösa
telefoner
Trådlösa telefoner som kan kopplas till en fast telefonlinje, d.v.s.
DECT-telefoner, kan användas på
samma sätt som en mobiltelefon,
men endast på ett litet område,
t.ex. hemma. Tekniken utnyttjas
också i interna telefonsystem på
kontor och i butiker. Telefonernas
räckvidd är liten, så deras sändningseffekt är låg.
DECT-telefonernas SAR-värden
är enligt publicerade mätresultat
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som mest fem procent av exponeringsgränserna. Basstationens
sändningseffekt är lika stark som
telefonens, men exponeringen som
basstationen orsakar är betydligt
mindre eftersom användaren inte
är i närkontakt med antennen.
Det lönar sig att använda
handsfree också med
radiotelefoner
Radiotelefoner kan användas
för att tala med ﬂera mottagare
samtidigt, och det går snabbt utan
att man behöver öppna en skild
linje. Till exempel jaktsällskap och
båtförare använder licenserade
radiotelefonsystem. För polisen,

räddningsverket och andra myndigheter ﬁnns det egna VIRVE-nätet. Licensfria telefonpar för privat
bruk ﬁnns också tillgängliga.
Till exempel med telefonpar
som säljs under namnet PMR446
kan man hålla kontakt på högst
ca tre kilometers avstånd och med
traditionella LA-telefoner till och
med längre.
Radiotelefoner används vanligtvis för att sända korta meddelanden, så man exponeras för
radiovågor endast en kort stund.

Telefonerna hålls också oftast
framför ansiktet, och därför vidrör
antennen inte huvudet.
Högeffektiva radiotelefoner kan
emellertid ha ett SAR-värde som
ligger nära exponeringsgränsen då
telefonen sänder prat. Därför lönar
det sig att använda telefonerna
så att antennen är så långt ifrån
huvudet som möjligt. Till många
radiotelefoner ﬁnns det också
hörlurar och externa mikrofoner
som minskar exponeringen mot
huvudet.

Rodeo
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Vid placeringen av radar skall
man ta säkerhetsavstånden i
beaktande
Radar används för många ändamål, bl.a. i sjöfart, ﬂygande, försvar och meteorologi. Med hjälp av
radar kan man upptäcka mål på
t.o.m. hundratal kilometers avstånd genom att sända korta mikrovågspulser med en roterande eller
justerbar antenn, varefter man
mäter deras reﬂektion. Utgående
från antennens riktning samt reflektionens tidsfördröjning och styrka kan man avgöra målets avstånd
och uppskatta dess storlek.
Exponeringen som radarn
orsakar påverkas av radarns genomsnittliga effekt, antenntypen
och dess avstånd till människorna.
Effekten av en enskild radarpuls kan vara mycket hög,
men pulsens längd är vanligtvis
100–1000 gånger kortare än pausen mellan pulserna. Således är
radarns genomsnittliga effekt
100–10000 gånger mindre än pulseffekten som anges i de tekniska
detaljerna.
Den största pulseffekten används i radar med lång räckvidd.
Men de sänder pulser sällan eftersom följande puls inte får skickas
iväg innan reﬂektionen från den
föregående återvänt. På motsvarande vis kan man sända pulser
med tätare mellanrum på kortare
räckvidd, men det räcker med mindre pulseffekt. Exponeringen som
radarn orsakar avgörs därför inte
direkt av räckvidden utan av den
genomsnittliga effekten som bildas
av pulsernas effekt och sändningsintervall.
Alla radars antenner riktar
mikrovågorna i en smal kägla.
Mikrovågornas effekttäthet i en
smal kägla kan vara hög ännu
långt ifrån själva radarn. Antennerna är däremot ofta av den roterande sorten, så käglan träffar den
exponerade människan endast momentärt vid varje rotation. Detta
minskar exponeringen betydligt.
De största radarna placeras
så att det inte ﬁnns tillträde nära
dem, och därför orsakar de ingen

fara för utomstående. Till exempel
på ﬂygstationer och vid försvarsmakternas radarstationer ﬁnns
det alltid stängsel runt antennerna. Utanför stängslet är käglan
redan högt ovanför markytan.
Sjöradarantennerna på skepp
och båtar kan däremot vara
mycket nära ställen dit passagerare har tillträde. Det lönar sig alltså
att placera antennen så högt som
möjligt, så att den sitter tydligt
ovanför människorna i båten. Det
tillräckliga säkerhetsavståndet för
varje enskild apparat kan man få
reda på t.ex. ur apparatens bruksanvisning eller av importören.
Radar som används på stora
skepp kan ha långt säkerhetsavstånd och t.ex. antennen som placeras på främre däcket är på samma
nivå och nära skeppets sociala
utrymmen. I sådana fall måste radarn emellertid ha sektorkoppling,
d.v.s. sändaren är avstängd medan
käglan är riktad mot skeppet.
Enligt nuvarande kunskap
påverkas uppkomsten av skadliga
hälsoverkningar av mikrovågor
endast av den genomsnittliga
effekten i medeltalet av ﬂera
minuter. Man har dock märkt en
speciell effekt som pulsbaserad

radarstrålning har, varför exponeringsgränserna har en skild
gräns för pulsens energi, d.v.s. dess
styrka, multiplicerad med dess
längd. Pulsbaserad radarstrålning
kan orsaka vibrationer i skallen
som beror på en liten men mycket
snabb värmeutvidgning. Vibrationen hörs som ett surr i öronen
ifall pulsens frekvens är inom
människans hörfält. Detta är inte
farligt i sig, men kan vara störande
t.ex. då man skall sova.
Radioamatörer kan placera sin
antenn säkert på taket
Radioamatörhobbyn går ut på att
hålla kontakt med andra radioamatörer runtom i världen med
sin egen utrustning. Till hobbyn
hör att man skolar sig och gör
radiotekniska experiment. Radioamatörerna har haft en viktig
roll i radioteknikens utveckling
och många frekvensområden har
reserverats för hobbyn. I Finland
ﬁnns ca 6 000 radioamatörer och i
hela världen över tre miljoner.
Radioamatörernas antenner
är ofta placerade i höga master, så
att signalen kan nå mål långt bort.
Då antennerna sitter högt ovanför
människorna är exponeringen de
orsakar liten.

Rodeo

Till exempel en pulsmätares bälte sänder information om pulsen till displayen på
handleden med hjälp av en lågeffektiv radiosändare.
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Enligt mätningar orsakar inte heller antenner som placerats
i lägre master eller på hustak
några betydande effekttätheter
i bostäderna nedanför eller på
gårdsområdet. Likväl lönar det
sig inte att gå nära de mest högeffektiva sändarantennerna medan
sändaren är på.
Nya lågeffektiva radioapparater
kommer konstant ut på
marknaden
Utöver Bluetooth-apparaterna
ﬁnns det väldigt mycket lågeffektiva radiosändare med kort
räckvidd. Till exempel fjärrkontrollerna till bilars centrallås, pulsmätande bälten, hjälmtelefoner
för motorcyklister och trådlösa
larmapparater i hemmet använder
små radiosändare för informationsöverföringen. Exponeringen de
orsakar är mycket liten tack vare
deras låga sändningseffekt, fastän
apparaterna skulle vara fast i
kroppen då de används.
Också RFID-apparater (radio frequency identiﬁcation) som
under de senaste åren blivit allt
mer allmänna fungerar med radiovågor. Tekniken används bl.a. i
butikernas stöldskyddsportar d.v.s.
tjuvlarm, lagerlogistik och passerkontroll.
Identiﬁerarna som fästs vid
produkterna sänder radiovågor
med ytterst liten eller ingen effekt.
Exponeringen som läsapparaterna
orsakar är ytterst kortvarig. En
kund som går igenom en stöldskyddsport som fungerar med
RFID-teknik exponeras för radiovågor under mindre än en sekund.
Helhetsexponeringen är
oberoende av antalet källor
Ingen enskild radioapparat som
används rätt och är rätt installerad orsakar befolkningen exponering som överskrider gränserna.
Men hurdan blir alla apparaters
sammanlagda helhetsexponering
då mängden olika källor i vår
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I vår boendemiljö orsakar en eller två av de närmast liggande källorna vanligtvis den största delen av exponeringen och de övriga
källornas andel är bara bråkdelen av en procent av helheten.
Källor nära kroppen orsakar lokal exponering, och det maximala SAR-värdets gräns är då 2 W/kg. Exponeringen från källor
längre bort fördelas jämnare i människan. Som ett maximalt SAR-värde som är genomsnittligt för hela kroppen har man bestämt
0,08 W/kg.

boendemiljö kan vara ganska stor?
Oftast inverkar inte mängden
av källor i närmiljön anmärkningsvärt på helhetsexponeringen.
I praktiken är bara de få apparater som är närmast belägna av
betydelse, eftersom radiovågornas
effekttäthet sjunker snabbt (kvadratiskt) då man ﬂyttar sig längre
bort från antennen. Den sammanlagda exponeringen som fås från
alla källor som ligger längre bort
utgör bara några procent till utöver exponeringen från de närmare
belägna apparaterna.
Till exempel kan SAR-värdet
från en telefon som hålls vid örat
vara hundra gånger större än
värdet från en WLAN-basstation
på en meters avstånd fast apparaternas sändningseffekt är ungefär

densamma. På motsvarande vis
är exponeringen som orsakas av
en basstation för mobiltelefoner
på hundra meters avstånd hundra
gånger mindre än exponeringen
från en likadan basstation på tio
meters avstånd.
Helhetsexponeringen beror
inte direkt på t.ex. boendemiljön. I stadsmiljön ﬁnns det oftast
klart mera olika källor än på
landsbygden. I staden är sändarnas täckningsområde och sändningseffekter emellertid mindre,
så helhetsexponeringen blir inte
nödvändigtvis större.
Den tekniska utvecklingen
har ökat kraftigt på mängden olika källor och trådlöst överförbar
information. Därtill kräver ny
teknologi i mobilanvändningen
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ﬂera basstationer. Å andra sidan
möjliggör de nya apparaternas mer
effektiva felkorrigering, informationspackning och tätare nätverk
av basstationer överföringen av
samma mängd information med
mindre effekt. Därför ökar inte
helhetsexponeringen åtminstone i
samma takt som antalet tekniska
applikationer. Ett bra exempel på
detta är tredje generationens mobiltelefoner som tack vare mer utvecklad effektjustering vid vanlig
användning orsakar klart mindre
exponering än GSM-telefoner.

Apparater som producerar radiofrekvent strålning ﬁnns nuförtiden
överallt i vår boendemiljö. Till exempel mobiltelefoner,
mikrovågsugnar, trådlösa Internetanslutningar, radar och TV-sändningar
fungerar med radiovågor.
Under normala förhållanden orsakas den största exponeringen för
radiofrekvent strålning av apparater som hålls intill kroppen, som
mobiltelefoner och andra trådlösa slutterminaler. Exponeringen som
orsakas av sändare som är längre ifrån människorna, som t.ex.
rundradiosändare eller mobiltelefonernas basstationer, är vanligtvis
ﬂera tusen gånger lägre.

Kansikuva: Lehtikuva. Piirrokset: Pirkko Linkola
Taitto: Hilkka Karvinen. Marraskuu 2009

Hittills har man inte lyckats få hållbara vetenskapliga bevis för
hälsoskador orsakade av långvarig exponering. Men om man vill kan man
i många fall minska den egna exponeringen mycket enkelt.
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