Smart Cities og Tingenes Internett: egentlig smart?
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Nordic Edge 2016konferansen i Stavanger åpner
i dag. Det er en stor
begivenhet. Den handler ikke
minst om "Smart Cities":
Byer kan drives på nye og
bedre måter, ingen tvil om det.
Og mye kan gjøres bedre med
IKT. Ingen tvil om det heller.
Derfor er det all grunn til å
lytte til budskapene under
konferansen.
Men ikke alt som glimrer er av
gull. Noen ganger er
Tingenes Internett - alt kan koples sammen - trådløst (fra
begeistringen større enn
Telenors pressemelding 5.10.2016)
fornuften - eller skylappene
større enn sunt er. Og
erfaringen blir vektlagt for lite og trenger gjennom for seint: Asbest, bly, DDT,
PCB... De var rene tryllemidler, stoffer med fantastiske egenskaper - fram til fokus
kom på regningen som måtte betales i form av dårligere folkehelse. Det tok rundt
40 år fra problemene ble kartlagt til de ble alment erkjent.
Denne gangen er det mikrobølgene - den delen av radiofrekvensene med kortest
bølgelengde - som er tryllemidlet. Tingenes Internett baserer seg på dem.
Ideen om smarte byer baserer seg på en trådløs, mikrobølge-basert infrastruktur - WiFi, 4G, og
etterhvert 5G - som alt av betydning, fra søppelspann til biler og lyspærer, skal koples til. Vi vet
at partikkel-skurene som slik mikrobølget kommunikasjon baserer seg på, forkludrer levende livs
mye svakere elektriske spenninger. I celler, langs cellevegger, mellom celler, i nervebaner. I
laboratoriene ser vi at det skjer. I helsestatistikken ser vi et svakt ekko: virkningene legger seg
som et tynt lag utover diagnosene - selv om sammenhengene er så komplekse at det er vanskelig
å føre kompakte bevis. Men bevisene fins - i form av laboratorieeksperimenter som viser
potensialene. (Horsevad 2015)
Har bransjen sjekket opp konsekvensene for folkehelsen? Nei. Ikke på seriøst vist. Den
lener seg istedet til myndighetene, samtidig som deres bransjeorganisasjoner driver lobby for
slakkest mulige grenser. Hver gang bransjeorganisasjonene, f.eks. GSMA, ICNIRP og IEEE,
setter i gang egne forskningsprosjekter, finner de mindre skadevirkninger enn annen forskning
gjør, eller sågar slett ingen skademuligheter overhodet - annet enn når strålingen er så kraftig at
den skaper akutt oppvarming. Da har de silt ut all forskning som påviser skader men gir en
aning rom for tvil - hvilket betyr så godt som alt, for tvil kan man alltid finne grunnlag for. Det er
den sikreste metoden for den som vil beskytte trådløsnæringen, men ikke for folkehelsen.
Har myndighetene i Norge gjort selvstendige undersøkelser? Nei. Ikke på alvor. De
lener seg til bransjens eksperter og til noen snevre forskningsmiljøer med sterke bindinger til
næringen og til et slags ortodoks forskningssyn som fører til nettopp slike utsilinger som nevnt.
Ikke-ioniserende stråling er dessuten strålevernets stebarn: Det er ioniserende stråling radioaktivitet, atomkraft og medisinsk bruk - som er mest sexy. Det er dit ressursene og

oppmerksomheten går, mens man fortsatt holder seg til lærebøkene der det står at ikkeioniserende stråling bare kan skade ved akutt oppvarming.
Avvikerne som kommer inn i dette miljøet med kunnskap om moderne biofysikk, blir frosset ut
igjen eller usynliggjort, og miljøet opprettholdt. Erkjennelsene av at også den såkalte "ikkeioniserende" strålingen også kan skape skader på annen måte siger derfor bare sakte inn - nå for
tida med øyeskadene fra laserpekere og hudkreften fra solsenger som sentralt nytt element i ny
forskrift.
Neste gang kommer det vel inn noen andre spesialtilfeller, som man også vil forsøke å forklare
som utslag av lokal akutt oppvarming. I stedet for å ta inn over seg at den gamle forståelsen har
tapt, og at mekanismene er andre. For at "ikke-ioniserende" stråling faktisk også kan bryte svake
ionebindinger - som det fins flust av i proteiner og andre av livets byggesteiner - det passer ikke
inn. Heller ikke at svak "ikke-ioniserende" stråling kan speilvende proteinmolekyler når de folder
seg sammen, bryte ned cellevegger, åpne cellekanaler, og riste DNA i stykker. Slikt har heller ikke
strålevernmyndighetene ennå tatt inn over seg. I stedet konstruerer de et forsvar for sitt gamle
verdensbilde ved å holde seg til grenseverdier som er irrelevante for dagens forbrukere, og de
holder seg til forskningsgjennomganger som siler bort alt som forstyrrer, men gjør at de kan
hevde at "forskningen viser at der ikke fins noen helserisiko".
Har myndighetene overlatt helsevernet til næringslivsfinansiert forskning og
standardisering? Ja. Strålevernet i Norge har til og med for lengst klart å gjøre det
kunststykke at man har forskriftsfestet at næringsinitierte, selveide og selvrekrutterende
stiftelsen ICNIRPs til enhver tid veiledende, retningsgivende verdier for strålegrenser skal gjelde
som om de var grenseverdier. Til tross for at de er fra 1998 og at ICNIRP åpenbart holder igjen
for enhver vesentlig oppdatering. Og til tross for at ICNIRP selv omtaler dem
som minimumsverdier som land og arbeidsgivere selv må bygge videre på - i takt med
forskningsstatus. Og nå - i forslaget til ny forskrift som nettopp har vært ute på høring - går det
norske strålevernet lenger, og gjør disse referanseverdiene til "god praksis". Dermed kan de godt
overskrides. Og dermed har Strålevernet abdisert og overlatt forvaltningen til næringen selv,
med referanseverdier de kan ha et temmelig fritt forhold til - "fordi forskningen ikke har påvist
noen helserisiko"!
Jeg nekter i det lengste å tro at Helsedirektoratet forstår hva avdelingen i Statens strålevern
faktisk sysler med. Antakelig er delegeringen av makt og myndighet så effektiv at
Helsedirektoratet hverken har kompetanse eller tid til å følge med på hva forskriftsendringene
faktisk inneholder, bortsett fra det formaljuridiske. Og slik er det nok også med Helse- og
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratets overordnede. Statens stråleverns to-tre personer som
sysler med "ikke-ioniserende" stråling er i realiteten overlatt til seg selv, og de som skal lede dem,
er i realiteten deres gisler. Bedre blir det ikke av at USA, som er toneangivende på denne
teknologiutviklingen, faktisk har latt valgkampbidrag fra trådløsbransjen styre tildelingen av
toppvervene hos regulatøren FCC, som er et slags kombinert Strålevern og NKOM. Slik blir det
fullt gjennomslag for bransjens behov.
Vi alle er altså overlatt til disse to-tre personene i Statens strålevern som sitter tungt fast i
tradisjonen og følger opp bransjens maktutøvelse mens de selv ser på det som forvaltning. Og vi
er overlatt til en næring av uvitende teknologi-entusiaster som nå ser fram til framveksten av et
stor nytt marked - Tingenes Internett - som ikke skal hindres av smålige føre-var-hensyn. Det
holder altså at det ikke er noen fare for akutt oppvarming neste gang du skal åpne det netttilknyttede søppelspannet, når neste mobilmast skal monteres, når nok et torg i Stavanger skal få
offentlig WiFi-sone og du skal få smartmåler i sikringsskapet rett utenfor soverommet.
---

I fem år har jeg nå gravd i dette temaet etter at jeg sluttet fra mine jobber med forskning, strategi
og undervisning ved Telenor ASA og NTNU. I løpet av to år har jeg skrevet om mine funn, med
referanser til forskning hele veien. Syns jeg funnene virker betryggende? Nei. Jeg
registrerer at en del av mine gamle kolleger også fatter interesse for dette, og de skjønner fort
tegninga når de titter på oversikten over kunnskapsstatus, slik den ser ut når man samler den
uten Strålevernets skylapper. Det var jo så helt annerledes enn vi tenkte oss.
Den som står igjen med kun et fikenblad, det er Strålevernet og deres foresatte. Gjennom sitt
forsvar av et verdensbilde som alt har falt, bidrar det til Dummere Byer. Mens trådløsbransjens salgskorps bidrar på Nordic Edge 2016 som farlige ignoranter - i gammel språkdrakt
kalt "nyttige idioter".

Einar Flydal, 6. oktober 2016
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