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Velkommen med debattinnlegg til Budstikka! 
 Maksimal lengde på debattinnlegg er 300 ord og på 
innspill 600 ord. Innleggene skal handle om lokale 
 forhold i Asker og Bærum. Avisen forbeholder seg retten 
til å foreta språklige endringer og kutte innlegg som er 
for lange. Innsendere må undertegne med fullt navn. 

FOR E18: – Alle gode politiske krefter må komme sammen i 2016, bli enige om veien videre og en tempoplan for 
en ny miljøvennlig E18, skriver Aps ordførerkandidat i Bærum, Kjell Maartmann-Moe.  FOTO: KNUT BJERKE

Ny E18  
vest for 
Oslo
Kjell Maartmann-Moe,
ordførerkandidat Bærum Arbeiderparti

Innspill. Bærum, Asker, Akershus 
og Oslo Arbeiderparti er for en ny 
miljøvennlig E18 vest for Oslo. 

ALLE VI SOM kjører på, eller opp-
holder oss nær innfartsveiene i 
Stor-Oslo, er enige om at noe må 
gjøres med veitrafikken inn og 
ut av Oslo. 

Dette gjelder særlig i rushti-
den. Det handler om fremkom-
melighet, helseskadelig støy og 
forurensing.  

Det viktigste politiske grepet 
for å løse trafikkproblemene i 
Oslo og Akershus, er Oslopakke 
3. Oslopakke 3 er en avtale mel-
lom Arbeiderpartiet, Senter-
partiet, Venstre, KrF og Høyre 
i Oslo og Akershus om hvordan 
samferdselsutfordringene (unn-
tatt jernbane) i fylkene skal 
løses, prioriteres og delfinansi-
eres. Statlige midler kan komme 
i tillegg i det enkelte prosjektet.

Akershus og Oslo kan fort 
havne nedover på listen når 
Stortinget skal prioritere sam-
ferdselsprosjekter for hele lan-
det. Derfor har de politiske 
partiene i Oslo og Akershus et 
kollektivt ansvar for å sørge for 
lokal enighet og bidrag til finan-
siering av samferdsels- og tra-
fikksikkerhetsprosjektene vi vil 
sette i gang sammen.  

Befolkningen i vår del av 
landet er i rask vekst. Det er 
tverrpolitisk enighet om at tra-
fikkveksten inn og ut av Oslo 

skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. 

Akershus og Oslo har lykkes 
ganske godt så langt. Men det 
er perioder på vinterstid, der 
luftforurensningen langs hoved-
veiene generelt og Oslo-lufta 
spesielt, er så alvorlige at folk 
må holde seg inne. 

Vi må sette oss mer ambisiøse 
mål for lufta i Oslo og Akershus 
når Oslopakke 3 skal reforhand-
les i 2016. 

En viktig brikke i samferdsels- 
og miljøpuslespillet er ny miljø-
vennlig E18. 

Hva de detaljerte løsningene 
for E18 blir, er gjenstand for 
utredninger av Statens vegve-
sen, arealplanlegging i Oslo, 
Akershus, Bærum og Asker og 
forhandlinger mellom partene i 
Oslopakke 3 og med staten. 

Endelig vedtak skjer i Stortin-
get. 

Jo mer tunnel vi bygger, jo 
mindre støy i nærmiljøet og 
direkte forurensning blir det. 
Tunneler er kostbare både å 
bygge og holde i stand. 

De formidable summene det 
koster å la være å bygge ny E18, 
omtales i liten grad. Kø er inef-
fektivt, irriterende, forurensende 
og mer kostbart enn tunnel på 
sikt. 

Tunneler vil gjøre livet leveli-
gere for dem som bor og jobber 
nær E18. Tunneler bidrar også 
til at vi kan utvikle flere tomte-
områder til boliger nær de store 
samferdselsårene. Denne typen 
tomter trengs, skal vi ta vår del 
av befolkningsveksten her vest 
i Akershus og reise mest mulig 
kollektivt. 

Ny E18 er et spleiselag. Oslo 
og Akershus betaler 5 milliarder 
kroner. 

Øvrige kostnader dekkes av 
staten, bompenger og eventuelle 
grunneierbidrag. 

Bilistene vestfra har bidratt 
med 1,7 milliarder kroner 
allerede. Det er skapt en 
forventning om å løse tra-
fikkproblemene på E18 i Vest-
korridoren. Den forventningen 
skal innfris.  

Jeg blir som politiker engasjert 
når enkelte igjen forsøker å så 
tvil om E18s fremtid. 

Det er jo sammen vi politikere 
må finne løsningene for de rei-
sende og miljøet. Samarbeidet 
om Oslopakke 3 og forhandlin-
gene i 2016 er nøkkelen til løs-
ningene. 

Mange av dem som er kritiske 
til ny E18, argumenterer med at 
pengene kan brukes på andre 
gode formål. 

Virkeligheten er at bompen-
gene som skal finansiere E18 i 
Vestkorridoren først skal samles 
inn når veien er ferdig. 

Høyst nødvendige bevilgnin-
ger til for eksempel ny T-bane-
tunnel i Oslo, må med andre ord 
skaffes fra andre kilder enn bom-
penger fra E18 i Vestkorridoren. 

Alle gode politiske krefter må 
komme sammen i 2016, bli enige 
om veien videre og en tempo-
plan for en ny miljøvennlig E18. 

Alle politiske partier må være 
konstruktive og bidra til løs-
ninger på utfordringer som har 
hengt over oss i mange tiår. 

ARBEIDERPARTIET i Bærum, 
Asker, Akershus, Oslo og på Stor-
tinget lover å gjøre vårt beste 
for at en ny miljøvennlig E18 
skal bli virkelighet så snart som 
mulig. 

«Jeg blir som 
politiker 

engasjert når enkelte 
igjen forsøker å så tvil 
om E18s fremtid.

Mindre 
skader av  
flere base- 
stasjoner?
Einar Flydal

Innspill. Dersom man engster seg 
for helseplager fra elektromagne-
tiske felt (EMF), bør man gå inn 
for tett med basestasjoner. 
Telenor Norges dekningssjef 
Bjørn Amundsen hevder dette i 
Budstikka 26. juni. 

JEG OPPSUMMERER slik:
Mobiltelefonen regulerer sen-

destyrken alt etter dekningen. Jo 
bedre dekning, jo svakere sender 
den. En basestasjon når deg bare 
med promiller av den gjeldende 
grenseverdien. Jo tettere basesta-
sjoner, jo mindre blir derfor strå-
lingen du utsetter deg for.

Det er nasjonal politikk å 
bedre dekningen. Teleselska-
pene er samfunnets redskap, 
så skyt ikke på oss. Dessuten er 
strålingsbekymringen uten hold 
i vitenskapen.

Denne begrunnelsen svikter 
på en rekke avgjørende punkter: 
1. Amundsen forutsetter at 

gjeldende grenseverdier beskyt-
ter mot helseskader. Som 
Amundsen vet, er disse grensene 
formet kun for å beskytte mot 
akutte oppvarmingsskader, for 
eksempel fra en militær radar. 
Hverken mobiler eller basesta-
sjoner i normal avstand kan 
gi slik skade. Derimot finnes 
det solid vitenskapelig belegg 
for mange andre skadevirknin-
ger ved langt svakere stråling, 
både ved kortvarig og langva-
rig eksponering. Det er utstrakt 
bekymring blant biologer og 
medisinere innen feltet for de 
økende helseskadene de obser-
verer. Forskjellen i strålestyrke 
er et mindre poeng hvis begge 
deler er helseskadelig.
2. Amundsen tar for gitt at 

kortvarig bruk av en sterk strå-
lekilde (mobilen) i så fall er mer 
skadelig enn langvarig ekspone-
ring fra en langt svakere kilde 
(basestasjonen). Det er langt 
fra sikkert. Det fins fagfolk som 
hevder – med skarpe begrunnel-
ser – at det motsatte er meget 
sannsynlig: Kontinuerlig svak 
stråling kan være verst. Det er 
også påvist at selv ganske svake 
EMF fra IKT-utstyr, også fra 
basestasjoner, påvirker biolo-
gien langt sterkere enn «tradi-
sjonelle sinuskurver» fordi den 
har firkantpulser, er polarisert, 
ofte harmonerer med cellemem-
branenes egenfrekvens (16 Hz 
for kalium), er enormt kraftigere 
enn vi er skapt for, og produse-
rer «skitten strøm». Resultatet 
er at celler danner sterke oksi-
danter som gir «cellestress», en 
kjent årsak til forhøyet risiko 

for en flora lidelser. Dette gjel-
der alt liv, ikke bare mennesker 
– også ved de nivåer man får fra 
basestasjoner.
3. Amundsen forutsetter at 

man uansett bruker mobiltele-
fonen, og bruker den i friluft. 
Også det er feil: Mobiltelefonen 
kan man velge vekk, for eksem-
pel kan en skole ha mobilforbud. 
Men basestasjonen sender døg-
net rundt. Og uansett, hvis du 
for eksempel setter deg i en sko-
les auditorium eller i din leilig-
het i en boligblokk med mobilen 
i lomma, sender den gjerne med 
full styrke fordi der er så mye 
betong i veggene. Så da hjelper 
det lite om basestasjonene står 
tett. (Skadet sædkvalitet, ME 
og dårligere nattesøvn er blitt 
økende problemer, er blant de 
hyppige funnene – og forklares 
medisinsk ut fra cellestress.)

Nasjonal politikk og gjeldende 
strålegrenser er ikke Amund-
sens ansvar. Men det hviler et 
tungt samfunnsansvar på mine 
tidligere kolleger i bransjen. 
Bransjen har en selvstendig 
undersøkelsesplikt. Den kan ikke 
bare lene seg på myndighetenes 
anbefalte grenser når den skulle 
visst bedre: 

De grenseverdier som gjel-
der, er ukritisk overtatt fra et 
organ (ICNIRP) som forfekter 
at akutte varmeskader er eneste 
stråleskade som er absolutt sik-
kert konstatert. ICNIRP presi-
serer at myndigheter selv må 
sette grenser som ivaretar andre 
hensyn, for eksempel til langva-
rig eksponering og føre-var-poli-
tikk. Dagens strålegrenser tar 
høyde hverken for EUs føre-var-
bestemmelser eller Grunnlovens 
paragraf 112. At vår politikk 
skal være kunnskapsbasert gir 
vi også blaffen i når vi fornekter 
åpenbare forskningsfunn. Heller 
ikke Europarådets anmodning 
om snarest å bringe grensever-
dien for slik stråling ned på én 
titusendel av dagens, tar vi hen-
syn til. 

VI ER PÅ VEI MOT en ny tobakks-
skandale. Det hadde vært fint 
om myndigheter og næring så 
etter løsninger fremfor forsvars-
muligheter. 

Jeg er ikke alene fra IKT-bran-
sjen om å tenke det.

TØI og E18
Gunnar Lindberg,
direktør ved Transportøkonomisk institutt

Nils Eivind Breivik fra Billing-
stad tolker mitt svar dit hen at 
forskningsleder Aud Tennøy ved 
Transportøkonomisk institutt 
uttaler seg som privatperson når 
hun uttaler seg om utbygging av 
ny E18. 

Det er ikke riktig. 
For å gjøre det helt klart: Når 

Tennøy uttaler seg om E18 og 
andre faglige spørsmål innen 
sitt fagfelt, så er det som TØI-
forsker. 

Uttalelsene er basert på fag-
lige kvalifikasjoner.


