
  

Smartmålerne og strålingen: 
Hva driver Strålevernet egentlig med?

Einar Flydal
pensjonert forsker, strategirådgiver og univ.lektor

Tromsø, 14. september 2018
arr.: Nei til smartmålerne!



  

Kan jeg noe om dette?

Å få oversikt er en tverrfaglig kunnskapsreise
 fysikk, radioteknikk, medisin, biofysikk, elektrofag, 

forskningsmetode, politikk, m.m. 

Mer enn 25.000 forskningsartikler
 Alle er halvstuderte røvere, eller har tunnelsyn. 

Jeg forenkler helheten, og plukker eksempler

Hvorfor ble jeg interessert? Så noe var galt
Juks med kreftstatistikk.
Gravdelitt  i «smartmåler»-temaet i 2010.

Umulig å få med alt
 For mange tema å dekke. 

Mer fins i min blogg einarflydal.com
 ca 2.000 sider populærfaglige tekster m/ 

forskningsreferanser. 

Min bakgrunn:
30+ års arbeid innen IKT og samfunnsutvikling for 

Telenor ASA, konsernstrategi – scenarier, bransjeutvikling, samfunnsansvar
NTNU, Institutt for telematikk – undervisning, IKT og samfunnsaspekter
Televerkets/Telenors forskningsinstitutt – fjernundervisning & -arbeid, miljøvirkninger
Utdanningsdepartementet / Datasekretariatet – prosjektbistand, data i skolen
Logos AS – data i skolen, maskiner og programvare
Datema AS - data i skolen, programvare
Teledirektoratet – kontorautomasjon
Arbeidsforskningsinstituttene - organisasjonsutvikling



  

Myndighetenes budskap: Ingen fare så lenge 
strålingen er svakere enn grenseverdiene!

 “Strålingen fra WiFi er svært svak. Strålingen fra WiFi er mye svakere enn den 
strålingen man får fra mobilmaster, som jo allerede er langt under 
grenseverdiene. Den ligger faktisk på hundretusendeler av grenseverdien som 
er satt.”

 “Datatrafikken fra smartmålere er kortvarig og sjelden og strålingen er svak og 
så lik strålingen fra strålekilder vi har rundt oss fra før, at det ikke fins grunn til 
uro.”

 “Det er ikke vist at den svake eksponeringen som kommer fra f.eks. 
automatiske strømmålere fører til helseskade eller plager. ...Det samsvarer ikke 
med kunnskapsstatus.”

 “Land som har lavere strålegrenser har det av politiske grunner. Det er ikke 
basert på kunnskap.”



  

Er smartmålerne helsefarlige?
Bør de unngås?

Kan vi stole på Statens strålevern?
Hvis ikke vi kan det, hva driver de egentlig med der inne?

Vet de hva de driver med?
Har de kompetanse på feltet?

Hvis de ikke har det, hvordan blir deres standpunkter til?
Hva gjør vi med det?



  

Risiko - Når er den for høy?
Risiko = sannsynlighet * konsekvens

sannsynlighet

negativ
konsekvens

Føre-var-hensyn skal kompensere for denne faren:
når sannsynlighet ikke er kjent eller lav, og konsekvens er større 
enn man forutså

Rask teknologiutvikling + globalisering:
fare for store skadevirkninger før vi får snudd



  

Lyst på
Helgtur til Oslo for to,
middag på Grand hotell?

Jeg spanderer. 

Betingelse:
Du overbeviser en felles valgt fagmann at det ikke er 

hold i denne bokas belegg for at mikrobølget stråling 
og annen eksponering for EMF gir klar og påviselig 

økt helserisiko.
Taper du, betaler du selv.

Hvor stor sannsynlighet godtar du?
2:1?
1:1?

1:10?
1:1 000?

1: 100 000?
1:1 000 000?



  

Lyst på
hjernesvulst?

Hvor stor risiko er OK?

Forekomst: ~20:100 000
40:100 000?
60:100 000?
80:100 000?

Hvor stor må nytten være for for deg for at du vil godta en 
slik økning?

Hvor stor må nytten være for for samfunnet for at du vil 
godta en slik økning?

Hvor sikker må du være på at det er en slik økning for at du 
vil akseptere risikoen? <50%? <25%? <10%?



  

«Aldri før i menneskets historie har det vært 
handlet slik vi nå ser, med markedsføring og 
distribusjon av produkter som angriper 
mennesket som biologisk system - og det av 
en næring som visste om disse virkningene på 
forhånd.»

Robert Kane, radioingeniør ved Motorola, 2001

«Dette eksperimentet med bestråling av folk 
flest vil vise seg å bli det verste tilfellet av 
folkemord som er utført i vår historie»

Barrie Trower, pensjonert britisk militær ekspert på 
elektronisk etterretning

«Strålingen som russerne utsatte USAs 
ambassade i Moskva for i 22 år - og som førte 
til et stort antall tilfeller av kreft, misdannelser 
og andre helseplager - var av samme type 
mikrobølger som - og ofte svakere  enn - de 
som nå brukes av smartmålere, WiFi-rutere, 
babycalls, smarttelefoner, osv.»

Jerry Flynn, pensjonert kanadisk kaptein, spesialist på 
elektronisk krigføring, toppklarert i NATO
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Grenseverdier - to ulike verdener
(mikrobølget stråling rundt 1GHz)

Målestokk:
energimengde tilført i 
gj.snitt på 1 m2 i på 
6 minutter
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Kirsten , el-overfølsom

München: ICNIRP

Salzburg: Gerd Oberfeld

Wien: Michael Kundi
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Mens jeg jobbet med mitt …

 1994:
- EMF skaper 
DNA-brudd

 1975:

- EMF åpner 
blod-/hjerne-
barriæren

 1998:

- EMF hever blodtrykket 
5-10 mm

 1973:

- EMF hever 
triglyserid-
nivået blodet 

 1972:

- EMF påvirker 
membranene i øyets 
linser, hjertet, 
blodkarene, hjernen

 2002:

- endoteliske 
blodceller endret 
etter én times 
eksponering

 1999:

- EMF gir signifikant 
økning av kreft i 
nevronenes 
stamceller

 2000-:

- betydelige 
celleforandringer 

Da jeg ble klar over dette, oppdaget jeg at...

myndighetene hevder at dette ikke er brukbar forskning, og at det ikke er påvist med 
tilstrekkelig vitenskapelig sikkerhet noen fysiske skadevirkninger fra EMF svakere 
enn grenseverdiene

tilsvarende funn fra Østeuropa og Tyskland ble oversatt av USAs forsvar og 
forskningsstiftelser

EMF = elektromagnetiske felt
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Døgnrytmen ...



Selv trærne ...

En ask, døgnrytme i mW potensial i stammen, 2 døgn. 

Asken 2 døgn en uke seinere, med påslått WiFi-ruter, FM-sender, UMTS, og DVB-T. Slått av innen rød ramme.



  

Tomatplante-eksperimentet



  

Tomatplante-eksperimentet



  

Modellen bak kan forklare det nye sykdomsbildet 
blant mennesker:

Slik kan forklares:

Søvnproblemer
Stress, angst, irritabilitet
Hodepine, trykk i hodet
Tinnitus, øresmerter
Konsentrasjons-, minne- eller 

læringsproblemer
Tretthet, fysisk svakhet
Desorientering, svimmelhet, balanseproblemer
Øyeproblemer, -smerte, -trykk
Hjertesymptomer, hjertebank, hjertearytmier, 

brystsmerter
Leggkramper/nevropati
Gikt, stikkende smerter
Kvalme, influensasymptomer
Bihuleproblemer, neseblod
Åndedrettsproblemer, hoste, astma
Hudutslett
Vannlatingsproblemer
Skjoldbruskkjertelproblemer, diabetes
Høyt blodtrykk
Endringer i menstruasjonssyklusen
Hyperaktivitet, atferdsendringer
Slag
Tilbakevendende kreft
........



  

To sider av samme sak: 
akutte og langtidsvirkninger



Jo nærmere senderen, jo mere helseplager





 vekst i lidelser som kan forbindes 
med oksidantoverskudd

 vekst i diffuse lidelser
 vekst i DNA-skader
 vekst i lidelser som var ukjente før
 ...

Gjenspeiles i helsestatistikken



Det meste av forskningen finner helseskader



Forskningsresultatene avhenger av 
finansieringen



Undersøkelse fra Okinawa

 Alle beboere kartlagt for 
helseplager

 Økte plager etter GSM- og 
3G-antenner ble montert

 Markant bedret helse etter at 
antennene ble stengt

 Teleselskapet påsto: 
«Ubetydelig stråling fra 
antennene nedover i bygget»

(Shinjyo & Shinjyo, umwelt medizin gesellschaft, 
27, 4/2014)

Folk blir friskere når 
strålekildene fjernes



Hva er spesielt med AMS?



  

“Smartmålere”: 
Mange blir syke - kloden rundt



  

“Smartmålere”: 
Mange blir syke - kloden rundt

?
Så mye rart!?

Så mange diffuse symptomer!?

Kan jo skyldes alt mulig!

Er dette testet?

Hvis det stemte, ville vi jo visst det!

Må ha andre årsaker!

Innbilning og tøv!
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Noen blir syke/uvel av været.

Stort forskningstema ca 1850–
1980

Mer enn 50% er værsyke. 

Rammer ofte svake punkter.

Kunne ikke forklares av 
temperatur, trykk, fuktighet, etc.

Folk blir syke før været kommer.

Hva kommer det av?

Pensjonert medisinsk 
meteorolog Walter 
Sönning

Historien om værsyken
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Omvei: Historien om 
firefargers rotasjonsdyptrykk

Industriell fargetrykk i Europa inntil 1980: 
rotasjonspresser med fire valsebad – ett per farge. 

Meget strenge presisjonskrav. Tyskland ledende.

Valsene ble smurt med kromgelatin, eksponert og etset 
i syrebad.

Stort problem: etsingen ble ujevn. 
30% av valsene måtte kasseres.

Laborant Hans Baumer, Bruckmann Verlag GmbH, fant 
årsaken i samarbeid med Walter Sönning:

Været som ikke var kommet ennå!

Hvordan kunne dette henge sammen?

Fra trykkeriet Hjemmet AS, Oslo. Oslo bymuseum

Kilde: Jailbird via Wikimedia Commons



  



  

Lavfrekvente pulser i kHz-området ..
Elektriske utladninger
- skapes av luftmasser og turbulens
- noen skaper lengre bølgerekker
- samler seg rundt 4, 6, 8, 10, 12 og 28 kHz

Ulike frekvenser er knyttet til bestemte 
værsituasjoner.

Symptomene er knyttet til bestemte frekvenser.

Symptomene oppstår foran værfronten - 
opptil 400 km borte! Signalstyrken betyr lite.

Hvordan kan slikt forklares? 
- Kollagen-molekyler gir resonans og vris:

- ved 4 – 12 kHz vrir kollagen seg tettere
- ved 28 kHz vrir kollagen seg åpnere

Forklarer trykkeriproblemene og værsyken.



  

Balansen mellom åpning og lukking av 
kollagenmolekyler forrykkes

Været klusser med:
 energiutvekslingen mellom gliaceller og nerveceller
 døgnmønsteret for membraners gjennomtrengelighet
Det skjer ved ekstremt svakt signal og lang avstand - langt under 
grenseverdiene

- Gjennomtrengelighet
- Ionebalansen
- Nervesignaler
- Samspillet 
nerve- og gliaceller.



  

Praktiske konsekvenser...

1. Trykkeriene i Europa justerte 
etsingstiden etter værmeldingen 
- men så ble teknologien endret...

2. Sönning fikk en forklaring på 
værsyke
- men medisinsk meteorologi gikk av 
moten...

3. Baumer & Sönning la grunnlaget 
for et værvarslingssystem
- men det slo ikke an

.....

Så ble de kjent med noe nytt: 

«die Mobilfunkkrankheiten»

Samme symptomer, 
samme mekanisme - 
bare sterkere og hele tiden:

Forklaring:
Mikrobølger med lavfrekvente pulser



  

De sterke pulsene er mer dramatiske enn 
bransjen, politikere og forvaltningen forsto...

 Trådløse kommunikasjonssystemer gjenskaper nå – og forstyrrer – de lavfrekvente 
elektromagnetiske feltene alt liv bruker. Med uoverskuelige virkninger

10 Hz

100 Hz10.000 Hz
2.500.000.000 Hz

WiFi kallesignal:
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Dagens kommunikasjonssystemer bygger 
på sterke pulser

 På agendaen framover står 
diffus og inflammasjonsbetinget sykelighetdiffus og inflammasjonsbetinget sykelighet

 Grenseverdiene fanger ikke opp disse pulsene

4 kHz 6 kHz 8 kHz

100 Hz2 kHz
4G/LTE, 811 MHz (målinger: Marcel Honsbeek, Electrosense)



  

Velkommen til det «smarte» samfunnet!
 En miljøkatastrofe i langsom kino
 Høyt og økende nivå av akutte diffuse lidelser og 

plager 
 Mange rammes etterhvert:

 EMF er involvert i ME, ADHD, ALS, Alzheimers, 
Parkinsons, tinnitus, hudkreft, grå stær...

 Et slikt “smart” samfunn er ikke opprettholdbart.

 Forskere kloden rundt advarer mot videre utbygging 
med “smartmålere” og 5G. 



  

Mitt budskap

 Mikrobølget kommunikasjon er helseskadelig. Det ser vi i praksis og fra forskning.

 Påstandene om at strålingen er svak, sjelden, kortvarig og ikke helsefarlig er svært 
villedende.

 Myndighetene og næringen måler eksponeringen med foreldede grenseverdier som 
bare beskytter mot oppvarmingsskader - ikke mot annen helserisiko

 Vi står overfor en repetisjon av tobakksskandalen, men med andre allianser og 
langt mer alvorlig



  

Hva med barn?

Barn og unge har sine biologiske 
særegenheter som betyr mye for 
helserisikoen: små, uferdige, tynne 
skaller, m.m. 

Lenge før mobiltelefoner ble 
introdusert, hadde forskere fått fram 
data som tydet på at barn absorberer 
omtrent 50 % mer stråling i hodet enn 
voksne gjør. ...

En lang rekke leger og forskere på 
feltet har kommet med advarsler over 
lang tid.

Norske skolefolk innfører nettbrett som 
ikke virker uten at de er på nett...



Hvordan tenker myndighetene?



  

Nettselskapene viser til NVE som viser 
til Strålevernet som viser til...

Fra epost 25. april 2017:



  

Strålevernet 
forsikrer, men hvem viser de til?



  

Strålevernet 
forsikrer, men hvem viser de til?

Strålevernet blander 
målemetoder!

Målerne sender 3gg 
kraftigere enn 3G. 



  

- Ingen egen medisinsk ekspertise, 
bare formidling av ICNIRPs/WHOs 
vurderinger ...

Norske myndigheter har abdisert - 
har ikke egen kompetanse



  

Historien om ICNIRP, WHO og 
grenseverdiene

 Hvem er dette?

 Hvordan kom grenseverdiene i stand?

 Hva beskytter grenseverdiene mot?

 Hvordan måles grenseverdiene?

 Og hva menes med «samsvarer ikke med kunnskapsstatus»?



  

1950 ->       Det trengtes grenseverdier
1. Mikrobølger i økende bruk. Praksisgrense i USA, forsvar og sivilt: 100.000.000 µW/m2. 

Dokumenterte helseskader i Sovjet og USA. USAs Moskva-ambassade bestrålt. Ulik forskning.

2. Normalt i USAs byer 1975: < 10 µW/m2. Kald krig, strålevåpen utvikles. Moskva-ambassaden bestråles.

3. Forsvar og næringsliv i USA ønsket stort alburom.  Maktkamp. 

4. Hermann Schwan 1955: “EMF er “ikke-ioniserende”, kan altså ikke endre noe. 
Må derfor være ufarlig - bortsett fra ved varme eller induksjon.“

«STERK»«SVAK»



  

Det svenske 
strålevernets 

«ekspertkomité»

Leif Moberg fysiker kjernekraftverk SSM, div. kjernekraftverk-råd

Lars (Henry) Mjönes utreder Sveriges Strålevern

Eric van Rongen radiobiolog ICNIRP, IEEE, WHOs IEMFP

Martin Röösli statistiker ICNIRP, WHOs IEMFP, NL's Forskningråd, 
Japans EMF-info-senter,  Sveits' BERENIS

Maria Rosaria Scarfi cellebiolog ICNIRP, WHOs IEMFP

Emilie van Deventer antennefysiker WHOs IEMFP, IEEE

Clemens Dasenbrock toksikolog 

Heidi Danker-Hopfe søvnforsker Tysklands Stråleverns ekspertkomite

Anke Huss miljørisiko-forsker

Lars Klaeboe biolog/statistiker eks-Statens Strålevern

Ingen sikre 
sammenhenger. 
Mer forskning 
trengs.



  

«Kunnskapsstatus» fanger ikke opp pulser: 
De virker kraftig, men overskrider ikke grenseverdiene

Grenseverdiene beskytter ikke:
irrelevante målekriterier gir feil 
forståelse og forskning som leter på 
feil plass 

John Nash Ott, forsker på EMF og biologi:Bladlus

2015: Åpning av kalsium-kanaler krever ca
7,2 millioner ganger mindre energi 
enn man har regnet ut fra!

Eksponering: mellom en 250 million-del og 
en milliarddel av effekten på radaren 22 km unna

Gjennomsnittlig eksponering svært svak

file:///E:/einar/Documents/E-EFs-produksjon/I%20arbeid/Foredrag/BergenNov2017%2FDancing%20Aphids%20-%20Radar%20Excitation%20-%20John%20Ott%20%20-%20www.naturalenergyworks.net.mp4


  

Strålevernet: 
"Ingen fare!"

Hdir: 
"Ingen fare!"

HOD: 
"Ingen fare!"

OED: 
"Ingen fare!"

NVE: 
"Ingen fare!"

Netteier: 
"Ingen fare!"

Bransjeorg: 
"Ingen fare!"

Kundeservice: 
"Ingen fare!"

Utvalg: 
"Ingen fare!"

SSM: 
"Ingen fare!"

WHO: 
"Ingen fare
 for akutt
forbrenning!
Ikke bli hysteriske,
for fordelene er
så store."

ICNIRP: 
"Ingen fare
 for akutt
forbrenning,
resten vet vi
ikke sikkert
nok! Sjekk selv!"

Sannheter oppstår som hviskelek

Kundene: 
"Ingen fare!"

Netteier: 
"Ingen fare!"

Kundeservice: 
"Ingen fare!"

Kundene: 
"Ingen fare!"

Netteier: 
"Ingen fare!"

Kundeservice: 
"Ingen fare!"

Kundene: 
"Ingen fare!"



  

Finn fem feil:



  

Burde dette komme uventet på NVE?

 Omfattende dokumentasjon om helserisiko knyttet til el-kraft forelå i 
NOU i 1995.

 Omfattende dokumentasjon om helserisiko fra mikrobølget stråling 
forelå siden 1970-tallet.

 Statens stråleverns grenseverdier = ICNIRPs retningsgivende 
verdier for å beskytte mot akutte oppvarmingsskader

 Forskriften for målere er formet innenfor disse grensene.

 OED/NVE satset på at plagene var psykiske



 Store mengder forskning finner 
skadevirkninger

 Bransjen fremmer svak forskning og 
ekspertkomiteer som sier «Vi vet ikke nok!»

 Lokale direktører, helsebyråkrater og 
politikere blir «nyttige uvitende» for  
sektorinteresser - i god hensikt

 Vinden snur langsomt - stadig flere 
myndigheter skjønner tegninga

Historien gjentar seg som med tobakk, PCB, asbest, bly...



  

Risiko
Risiko = sannsynlighet * konsekvens

sannsynlighet

konsekvens

Føre-var-hensyn skal kompensere for denne faren:
når sannsynlighet ikke er kjent eller lav, og konsekvens er stor

Rask teknologiutvikling + globalisering:
fare for store skadevirkninger før vi får snudd



  

Hvor er løsningene?



  

Løsninger: kabling, flytte antenner, avlesning, svekke signaler, 
endre komm.protokoller, sjeldnere "melking"



  

Hvordan kan du slippe trådløs måler?

1. Fritak fra AMS

– Du får ny måler, men radiokommunikasjonen fjernes og du må lese av og 
rapportere selv.

– Du trenger legattest på at du plages eller frykter å bli plaget

– Hdir forbyr leger å skrive at du blir plaget av måleren

2. Tekniske løsninger som reduserer/fjerner strålingen

– ny måler uten kort

– måleren kables / det brukes en retningsantenne

– Bruke GPRS (3G)

– Andre målere rundt deg vil likefullt nå deg.

3. Arbeide for at alle målere nær deg blir kablet.

– NVE og nettselskapene er på vikende front. Tilbyr eksterne antenner og 
GPRS.

– Kommer kabling mellom målere?



  

Hva må stå i søknad om fritak?

Sted, dato

Søknad om fritak fra installasjon av AMS-måler

Jeg søker herved om fritak. Jeg aksepterer at ny måler installeres forutsatt at 
radiokommunikasjonsdelen fjernes eller deaktiveres fysisk før installasjon.

Legeattest er vedlagt.

Med hilsen

<Navn>

<Adresse>

Legeattest

«Min pasient <navn> opplyser at han/hun har helseplager 
som kan knyttes til menneskeskapte elektromagnetiske felt 
og bør unngå å bli eksponert for slike.» 



  

Hvis du alt har fått ny måler...

 Søk fritak uansett:
 Får du ikke legeattest? Bytt lege
 Avslag? Ank til NVE og Fylkeslegen
 Få fjernet kommunikasjonskortet

 Beskytt deg raskt - noen blir akutt mye dårligere, andre over lang tid

 Vær skeptisk til egen reaksjon: Kartlegg andre strålekilder, se etter blindtester

 Avstand og skjerming: maling, stoffer, midlertidig flytting...

 Let etter informasjon og hjelp hos FELO.no, Folkets strålevern, Facebook-
grupper, einarflydal.com, EMF-Consult.



  

Det koster å slippe AMS. Hvorfor?

Nei, men det kan vi få til: 

 NVE har gitt tillatelse til "kompensasjon for dyrere drift"

 Prisene varierer: 600 – 2 600 NOK/år

 Fungerer som skremsel og som avgift for funksjonshemning

 Betydelig inntektskilde for nettselskapene? Neppe

 Begrunnelse:

 "Det fins jo ikke noen helsefare!", dvs. ingen grunn til å unndra seg 
å bidra til samfunnsnytten!

 Dette påslaget blir vi ikke kvitt før vi får gjennomslag for at at 
eksponeringen er helseskadelig.



  

Ansvar og skyld?

 Statens strålevern kjemper en gammel krig. En gang gjaldt den Den 
kalde krigen. Nå er den blitt en global helse- og miljøsak.

 Å være kunnskapsløs og uvitende er ikke tilstrekkelig til å kunne 
påberope seg ansvarsfrihet. 

 Statens strålevern "stoler på WHO", på ICNIRP, på ekspertene som 
kommer derfra, på USAs tekniske standarder, som ble formet utfra 
næringen og forsvarets kortsiktige behov. 

 Det vil si at Statens strålevern opptrer bevisstløst lojalt. Det kan ikke 
være en formildende omstendighet.

 Statens strålevern verner strålene, ikke befolkningen.



  

Hører mikrobølget stråling til 
på miljøgiftlista?

Ja, og det kan vi få til: 

 Søk fritak for «smartmåler»

 Miljøbevegelsen og miljøfagene må sette EMF på dagsorden 

 Aktive foreldre og FAU og skoleledelser bør følger opp forbudene mot 
WiFi og mobilbruk og avstandssoner som nå innføres i Frankrike, 
Israel, Kypros, og mange skoler i andre land

 Leger må sette seg inn i sakene de ikke lærte om EMF og helse

 Lokalpolitikere må bruke reguleringsplaner til å lage strengere 
strålegrenser lokalt og hindre master, stanse "smarte" vannmålere

 Folk flest kan via stemmesedlene fortelle politikerne at slik kan vi ikke 
ha det her i landet!

 Det foreligger en juridisk utredning som er til å bli klok av. Bruk den! 
Og mer kommer.



Slik skal vi ikke ha det!
Takk for oppmerksomheten!

Einar Flydal

http://einarflydal.com
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