
  

«Aldri før i historien har mennesket drevet 
markedsføring og distribusjon av produkter som 
angriper mennesket som biologisk system. Nå gjøres 
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 førte til et stort antall tilfeller av 
kreft, misdannelser og andre helseplager. Det var  
samme type mikrobølger som de som nå brukes av 
smartmålere, WiFi-rutere, babycalls, smarttelefoner, 
osv., men ofte svakere.»

Jerry Flynn, pensjonert kanadisk kaptein, 
spesialist på elektronisk krigføring, 

toppklarert i NATO

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

Statens strålevern 
(nå: Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet)

Hvem har rett?



  

"Elektrotåka, smartmålere og 5G
- På tide å stanse miljø- og helseødeleggelsene

Einar Flydal
pensjonert forsker, strategirådgiver og univ.lektor

Haugesund, 16. januar 2019
arrangør.: Stopp 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?
Interessert i IKT og miljøvirkninger siden 1980-tallet
Fant juks med statistikken om mobiler og helse 2010.
Grov litt  i «smartmåler»-temaet ca 2011.

Umulig å få med alt
 For mange tema å dekke. 

Mer fins i min blogg einarflydal.com
 > 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



  

Puslespillbrikkene:

Kristiansand: Walter Kraus

Kirsten , el-overfølsom

München: ICNIRP

Salzburg: Gerd Oberfeld

Wien: Michael Kundi

Bratislava: Igor Belyaev

Budapest: Semmelweiss-museet, 
Hans Selye

Szeged: Albert Szent-Györgi

Kiev: Igor Yakymienko

Riga: Skunda, varslingsradar

Helsinki: Dariusz Lyzinski

Tampere: Mikko Ahonen 

Stockholm: Olle Johansson



  

Kjøreplanen:

1. AMS/smartmålerne og bakgrunnen for dem:
- Hvorfor får vi nye målere?
- Hvordan virker de?

2. "Elektrotåka" generelt 
- Hvordan påvirkes vi? Er det farlig?
- To historier og litt biomedisin forklarer det hele

3. Hvorfor har vi slike grenseverdier og et slikt strålevern i Norge?
- Grenseverdiene beskytter antennemontører og kraftstasjonpersonell mot å bli svidd, men er de interessante for 

folk flest?

4. Hva skal til for å slippe unna eksponeringen fra AMS-målerne?
- Tekniske løsninger?
- Søke fritak?
- Hva bør skje?

Spørsmål/innlegg

5. 5G: Hva det er, og hvordan det går med ""stråletåka"
- Forretningskonseptet: 5G er mye rart.
- Teknologien



  

Tema jeg knapt skal snakke om
Forespeilte fordeler:
● Du slipper å lese av måleren
● Du får mer detaljert info om forbruket ditt
● Du kan automatisere hjemmet mer
● Du kan selge strømoverskudd
● Kraftprisene vil variere gjennom døgnet...
● Kraftbransjen får bedre markedsdata
● Staten kan kople ut strømmen etter behov
● Norsk produksjon samordnes med EU-landene

Forventede problemer / utfordringer:
● Økte strømkostnader
● Personvern / Privatlivets fred (Gr.l. §102)
● Økt teknisk sårbarhet.



  

Status for AMS-innføringen og fritak

1. AMS stort sett installert rundt i landet. Å unngå installasjon er gjort vanskelig:

• NVE har forskriftfestet adgang til fritak ved "vesentlig dokumentert ulempe". 
Tolkes bare som akutt helsemessig reaksjon. Krever legeattest.

• "FHI-rapporten": «eksponering under grenseverdiene ikke påvist å gi helsevirkninger»
• Internasjonale diagnoser (ICD-10) for reaksjoner på EMF er stengt for bruk i Norge.
• Allmennlegeforeningen: «attester bør ikke gis siden el-overfølsomhet ikke kan testes»
• Helsedirektoratet har forbudt leger å attestere at pasienten reagerer på AMS-måleren.
• Advokatutredning sier at Helsedirektoratets forbud ikke er gyldig.
• Nettselskaper truer med å stenge strømmen.
• Dom i Kristiansand tingrett slår fast at nettselskapet ikke kan stenge strømmen.
• NVE har gitt tillatelse til "kompensasjon for dyrere drift": gebyr 600 – 3 000 NOK/år

2. Mange som blir akutt syke er i fortvilte situasjoner uten ressurser, uten egnet bosted.

3. Noen tusen fritak. En håndfull klagesaker. Alle avslås av NVE/OED av hensyn til 
naboer og samfunnet, med henvisning til at strålingen er svak og ikke kan skade.

4. Nettselskapene tar "etterslepet" - installerer GPRS (3G) i enkelte tilfeller.

5. STOPP smartmålerne!, Huseierforeningen, Folkets strålevern og FELO er de mest 
aktive organisasjonene.

6. Næringen betrakter motstanden mot AMS som en slags massepsykose.



  

Her får du mer kunnskap på norsk:
hent på einarflydal.com:

hent hos folketsstralevern.no:

hent hos EMF-Consult.no:

i salg:

nytt opplag 
i februar



  

Om AMS/smartmålerne og bakgrunnen



AMS / Smartmålere for strøm

Innføres som del av et stort moderniserings- og effektiviseringsprosjekt for sektoren

● Konsekvens av skillet mellom nett og tjeneste, og konkurranse
● Ikke begrunnet med EUs store program for samordning av el-sektoren - ACER, 

men formet slik at tilslutning til ACER går glatt
● Snikinnføring for å unngå EØS-debatt, og forsøk på å få en fordel?

Springer ut av en "stemningsbølge" på 1990-tallet

● Forgubbing i USAs kraftbransje, ny-liberalisme, av-monopolisering, nye 
markeder for IKT-bransjen,miljøvern, m.m.

● Frykt for konkurranse fra nye tjenesteleverandører - Google, etc.
● Frykt for kraftmangel pga forbruksveksten
● Nye forretningsmodeller der informasjon om brukerne er sentralt
● Ny etikk innen grunnleggende tjenester: 

greitt å høste superprofitt når anledningen byr seg



EU-perspektivet: ett marked, sentralt regulert

 prisutjevning
 effektivisering
 økt krafteksport
 vannkraft som EUs «batteri»
 store inntektsmuligheter
 enorme utviklingsoppgaver



Kraft- og IKT-sektorenes SmartNett-visjon

Et system hvor ”alle” anlegg og apparater kan 
observeres og styres billig fra overalt, og 
strøm kan avregnes alle veier. 



Netteiernes forretningskonsept:
AMS-måleren som «portalen» til "smarthuset"!

AMS-måleren som den nye 
kontrolløren, montøren,  
bredbånds- og 
"tjenesteportalen"?

AMS-målerne er fulle av 
elektronikk for dette.



  

Info-kilder: "skitten strøm" og nye tjeneste-dingser

Skitten strøm fra selve AMS-måleren?
på linje med en mobillader
bare et tema for spesielt ømfintlige



  

SmartHus-leverandørene venter på deg
- med trådløse løsninger



Dette er drømmen, 
og det er samtidig marerittet

Kraftbransjens forretningsmodeller var en del av nasjonsbyggingsprosjektet: 
å levere til kostpris for å skape velferd og konkurransefortrinn.

Forretningsmodellen nå er prising etter etterspørsel time for time og 
profittmaksimering basert på informasjon om kundens atferd, 

men...
● Ønsker vi alltid å være tilgjengelig?
● Ønsker vi alltid å kunne observeres?
● Ønsker vi alltid å kunne påvirkes?
● Ønsker vi at strømmen vi produserer, skal prises etter etterspørselen på kontinentet?

Er dette frihet eller er det tvang?

En tåpelig gavepakke til eierne og tap av kontroll over "arvesølvet".



  

Hvordan målerne kommuniserer: 
kabler eller ulike trådløse systemer

Nettselskapet



  

Lokalt brukes maskenett, med variabel styrke
Hva er det???

Sendestyrken tilpasses behovet

Mikrobølget dynamisk maskenett Konsentrator, 
forbindelse til nettselskapet

Ingen kontrollerer, 
ingen kan forutsi, 
ingen kan forutse.
Ting bare skjer...

Billig teknologi,
rask å montere,
reparerer seg selv,
gir løpende kontroll 
over nettet...



  

Hvor mye kommuniserer målere i maskenett?
FORSKRIFTENE SIER:
Frekvensområder: ca 444 MHz og ca 870 MHz
Anbefalt maks eksponering: 2 200 000 µW/m2 / 4.000.000 µW/m2

Maks ut-effekt: 500 000 µW (0,5 Watt), dynamisk fra 10 000 µW
Maks samlet sendetid per døgn: < 20% / <10% / <2,5%
 
Kamstrup-målere sender slik:
Forbruksdata: 4 gg/døgn, kl. 0, 6, 12, 18
“HER ER JEG!”-signal ca hvert 11. min, á ca 0,02 sek
Radiokommunikasjon kan fjernes
Kabling er valgfri standardløsning fra produsent

Aidon-målere sender slik:
Forbruksdata: hver time
“HER ER JEG!”-signal hvert 0,6 sek/2. min, á ca 0,02 sek
Radiokommunikasjon kan fjernes
Kabling er valgfri standardløsning fra produsent

Nuri-målere sender slik:
Forbruksdata: ?? gg/døgn, 
“HER ER JEG!”-signal hvert 6. sek, á ca 0,02 sek
Radiokommunikasjon kan fjernes
Kabling er valgfri standardløsning fra produsent

10 minutter fra en Aidon-måler:

24 timer fra en Kamstrup-måler:

24 timer fra en Nuri-måler

(Målinger: NKOM 2017 og EMF-Consult 2017/18)



Tilbake til strålingen og helsa...
NKOM: 

"Eksponeringen er, som forventet, svært lav og langt under gjeldende grenseverdier."

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidl. Statens strålevern):
"Strålingen er svak, sjelden og kortvarig og medfører ingen helsefare."

HMS-konsulent Bård Rune Martinsen, fhv. HMS-leder i Schlumberger:
"Der er ikke fastsatt noen grenseverdier. Referansedokumentene sier bare at helsefare 

ikke er sikkert nok påvist. Strålevernet trekker slutninger det er ikke er grunnlag for."

EUROPAEM 2017-standarden:
- Strålingen er langt over det som er forsvarlig utfra helserisiko.

Kan det være noe galt med grenseverdiene?



  

"Anbefalte grenseverdier" = unngå forbrenning!
Målestokk:
energimengde tilført i 
gj.snitt på 1 m2 i på 
6 minutter

Norge, USA m.fl., i 
alt 49% av jordas 
befolkning (1998)

51% av jordas 
befolkning

Skal beskytte mot 
oppvarmingsskader

Skal beskytte mot andre 
skademekanismer

2015: Oksidant-
mekanismen er ca 7,2 
millioner ganger mer 
følsom enn oppvarming

EUROPAEM 2017

Nuri, Aidon

Kamstrup



  

EMF-skader uten oppvarming

Hvordan?



  

Hvordan kan "svak stråling" skade?

To små historier:

1. om de nye miljøskadene
2. om "værsyke" - overtroen som ble forståelig



  

De nye miljølidelsene: 
økt oksidantproduksjon i cellene står for >50%

Slik kan forklares:

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

læringsproblemer
Tretthet/Utmattelse, energitap
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
........



  

1. Tomatplante-testen
GSM 900 MHz eksponering:
 øyeblikkelig økt 

oksidantproduksjon

+ tildekking av alle blad -1:
 øyeblikkelig økt oksidantproduksjon 

+ 15 min. forsinkelse til andre blad

+ tilførsel av kalsiumkanalblokker:
 ingen økt oksidantproduksjon

Konklusjon:
Kalsiumkanalene åpnes av GSM 900 
MHz, som utløser oksidantproduksjon 
og utløser kommunikasjon til andre 
plantedeler

(Beaubois & al 2007)

Andre eksperimenter viser at samme skjer 
ved andre frekvenser og på andre organismer...
Nå er dette «noe alle vet» innen miljømedisinfaget. 

2015: Oksidant-
mekanismen er ca 7,2 
millioner ganger mer 
følsom enn oppvarming



  

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

2. Historien om værsyken
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Problemene innen 
firefargers rotasjonsdyptrykk

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

Meget strenge presisjonskrav. Tyskland ledende.

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

Stort problem: etsingen ble ujevn. 
30% av trykkplatene 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



  

Walter Sönning og Hans 
Baumer og mange andre 
forskere kloden rundt studerte 
lavfrekvente pulser fra 
værfrontene...



  

Lavfrekvente pulser i kHz-området ..
Elektriske utladninger
- skapes av luftmasser og turbulens
- 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 opptil 400 km borte! 
Signalstyrken betyr lite. Forklaring: 

- Kollagen-molekyler får resonans og vris:
- ved 4 – 12 kHz vrir kollagen seg tettere
- ved 28 kHz vrir kollagen seg åpnere

- Gjennomtrengeligheten påvirkes.
- Ionebalansen utenfor nerveceller påvirkes.
- Nervesignaler bygges opp og utløses.
- Samspillet nerve- og gliaceller påvirkes.

Forklarer både trykkeriproblemene og værsyken.



  

Stoffskiftet hvor som helst i kroppen blir berørt...
En bestemt del av kollagen-molekylet som reagerer:

 Polypeptider
 De fins i alle membraner
 Membraner regulerer all trafikk inn/ut av celler, hjernen, nerver,årer ...
 Alle kroppens biologiske systemer blir berørt
 Dette skjer ved ekstremt lav effekt - gjennom stål, betong, og væskerDette skjer ved ekstremt lav effekt - gjennom stål, betong, og væsker



  

Praktiske konsekvenser...

2. Sönning fikk en forklaring på 
værsyke
- men all finansiering av medisinsk 
meteorologi stanset

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

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

De to ga opp .....

Så ble de kjent med noe nytt: 

«die Mobilfunk-Krankheiten»

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

Forklaring:
Lavfrekvente pulser i mikrobølgene



  

Mikrobølge-pulser er mer dramatiske enn 
bransjen, politikere og forvaltningen erkjenner...

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

10 Hz

100 Hz10.000 Hz
2.500.000.000 Hz

WiFi kallesignal:



  

Mikrobølge-pulser er mer dramatiske enn 
bransjen, politikere og forvaltningen erkjenner...

 Trådløse kommunikasjonssystemer gjenskaper nå – og forstyrrer – de lavfrekvente 
elektromagnetiske feltene som alt liv bruker. Med uoverskuelige virkninger.
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2.500.000.000 Hz
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GSM-tale: 217 Hz

4G datatrafikk:

«smartmåler»:

DAB:

TETRA:



  

Dagens kommunikasjonssystemer - også AMS - bygger 
på hyppige, brå, sterke, lavfrekvente pulser

Spådom:
 På agendaen framover står 

diffus og inflammasjonsbetinget sykelighetdiffus og inflammasjonsbetinget sykelighet
 Grenseverdiene fanger ikke opp disse pulsene
 Varigheten spiller ikke noen rolle her

4 kHz 6 kHz 8 kHz

100 Hz2 kHz

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

10 minutter fra en Aidon-måler:

24 timer fra en Kamstrup-måler:

24 timer fra en Nuri-måler



  

Tomatplanten og værsyken gjør at vi kan forstå...

..mønsteret i forskningsfunnene 1990 - 2017:

..mønsteret fra langstidsstudier i over 70 år:
..mønsteret i folks erfaringer med AMS:

..endrede dødsrater
ved plutselige 
"utbrudd" av EMF:



Undersøkelse fra Okinawa

 Alle beboere kartlagt for 
helseplager

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

 Markant bedret helse etter at 
antennene ble fjernet

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

(Shinjyo & Shinjyo, 2014)

Folk blir friskere når antennene fjernes

Helseplager synker med avstand fra antenner:



  

En varslet katastrofe...

Ekspertpanel til USAs president i 1971:
"I nær framtid kan energi-forurensningen av miljøet bli i 
klasse med dagens kjemiske forurensning… og 
… svak, langvarig eksponering kan bli et kritisk problem 
for folkehelsen."



Myndighetene lever i en forestillingsverden av 
formaliteter, regelforvaltning og foreldet kunnskap:



  

Hvor er løsningene i nettet?

kabling, flytte antenner, retningsantenner, svekke signaler, 
endre komm.protokoller, sjeldnere "melking", manuell avlesning



  

Hvor er løsningene i nettet?

kabling, flytte antenner, retningsantenner, svekke signaler, 
endre komm.protokoller, sjeldnere "melking", manuell avlesning

Tekniske begrensninger for 
RS-485-kabling: (kalles også EIA-485)

antall målere per klynge 32 (+?)

maks kabellengde 1200 meter

hastighet 12 Mbps

motstand 12 kOhm

robusthet mot støy høy



  

Hvor er løsningene i husene?

Standardløsningene er:

Fjerne kilden 
Holde avstand
Skjerme mot kilden

Men...

● Noen bor i blokker, rekkehus, boligfelt, 
eller langt fra folk...

● Noen eier eller leier, kjøper og selger, 
flytter...

● Noen besøker venner og familie, har 
flere hus og hytter...

● Noen jobber og går innom lokaler...

Mange halvgode løsninger:
flytte senga, skjermingsmaling og 
-tekstiler, kosthold, mye friluft, osv.



  

Hvis du alt har fått ny måler...

 Søk fritak:
 Får du ikke legeattest? Bytt lege, evt. miljømedisiner eller psykolog.
 Avslag? Ank til NVE og Fylkeslegen. Krev garantier fra nettselskapet.
 Overvei å gå med på gruppesøksmål.

 Beskytt deg raskt – Får du først plager, er de varige. Ikke godta «prøvetid».

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



  

Hva skjer i 2019?
Gruppesøksmål? 

Forvaltningsskandale? 

Erkjennelse av helserisiko? 

Vil miljøorganisasjonene få EMF på agendaen?

Vil vi få se mer helsepolitisk aktivisme?

Vil personvern og "techlash" bli viktige tema?

Vil 5G ta over oppmerksomheten? Og kanskje skape gjennombruddet?

Noen ubesvarte spørsmål:

● Hvorfor fant så få norske forskere noe helseskademønster på 1980-tallet?

● Hvorfor slo ikke de som fant, igjennom?

● Hva skal til for å trenge gjennom hos politikerne?



  

Spørsmål/Kommentarer



  

5G

I mai 2018 undertegnet de nordiske 
minstrene en intensjonserklæring om å 
gjøre sine land til ledende innen5G.

Visste de hva de gjorde?

De lover bl.a. å:
▪ legge til rette for testing og fjerne praktiske hindringer for utbygging, spesielt innen 

automatisk frakt og transport (biler, droner), nødtjenester, lover, automatisk 
produksjon, robotisering, energisparing, matproduksjon, overvåking

Erklæringen ser for seg store gevinster.



5G: den politiske visjonen... 
 å følge med på den teknologiske ferden
 gi velgerne det de vil ha: mer og billigere bredbånd
 forsatt økonomisk vekst, med mindre ressursinnsats
 å flytte økonomien til "nettet": "dematerialisering"
 drømmen om å gjøre ting intelligente
 talestyrte hus, automatisk transport
 byer med lave driftskostnader / høy automatisering
 å forsøke å få kontroll over mobilitetens ulemper

 5G er et skritt på veien, der vi skal få mer av dette.



Hva er 5G - teknisk sett?

 en ny generasjon trådløs kommunikasjon - 
etter 2G, 3G, 4G:

 først å integrere dagens teknologi for å gi 
høyere kapasitet og "WiFi" overalt

 en annerledes antenneteknologi

 kan gi økt kapasitet («hastighet») ved å ta i 
bruk høyere frekvenser – «millimeter-
bølger» over 95 GHz

 trenger kortere avstand mellom antenner 
fordi høyere frekvenser gir kortere 
rekkevidde

 trenger høy effekt eller «broer» for å 
komme gjennom vegger

 FCC tillater 10 gg større effekt enn på 4G 
(20 Watt)

 Både i bærbart og stasjonært utstyr

Fasearrangert 
antennerekke
konsentrerer 
energien 
i smale, styrbare 
energisterke stråler

Ta i bruk
"ledige", høyere 
frekvenser:



Hvorfor kommer 5G nå?

● teknologi-drevet utvikling mot stadig mer kapasitet
● teknologien kommer først, så skapes etterspørselen

● man har klart å miniatyrisere radarenes antenneteknologi

● Nærings- og nasjonale interesser:

 USAs FCC vedtok full fart for å stimulere trådløsbransjen i USA
 5G gir mobilbransjen mulighet til å «sluke» fastnett-operatørene: 

billig forbindelse til kundene
 for fastnett-operatører gir 5G anledning til å kvitte seg med 

kobbertrådene
 billig å ha lav-volum-kunder
 stor vekstmulighet: nye tjenester kan utvikles



  

Ekstrem økning i eksponering

● Utstrålt effekt fra en 5G mobil kan tilsvare 20 watt. 
● En GSM kan sende med maks 2 watt, en 3G-mobil kan sende 

med maks 0,25 watt.
● En 5G basestasjon med 100 MHz båndbredde i 

millimeterområdet kan utstråle ca. 30.000 watt. 
● Med en rekke operatører som f.eks. deler 3 GHz 

båndbredde, kan utstrålt effekt nå 900.000 watt.
● Mer enn 20.000 5G-satellitter er planlagt skutt opp i 

nærmeste år.

● Dyr, fugl, planter og mennesker vil bli eksponert for 
konstant høyfrekvent eksponering, som er svak, men 
likevel uvanlig sterk.



Helse- og miljøvirkninger

Hvordan reagerer fugler som flyr midt i strålene? 
– Rapporter om insekter og fugler som dør der 5G testes

Hvordan vil folk føle seg?
– I folkemengder vil man havne i slike konsentrerte stråler.

Helse- og miljøvirkninger er lite utredet, men vi vet:
– Dogmet at "millimeterbølger" ikke påvirker huden, er påvist feil

• absorberes i huden, men påvirker huden
• svettekanaler er påvist å forstyrres
• "Brilliouin-forløpere" kan bringe strålingen videre innover

– Høyere frekvenser har egne biologiske virkninger
• E-Coli-bakteriers kommunikasjon forstyrres
• uendelig mange flere skademuligheter fins

– Lavere frekvenser er bakt inn i mikrobølget kommunikasjon
• så de kjente virkningene kommer uansett med

– Samlet mengde eksponering øker 
• selv om tettere mellom mastene betyr lavere sendestyrke på hver mast



Forskere ber innstendig om stans

- 5G forsterker den trådløse miljøkatastrofen

Miljøkonsekvensene er ikke utredet, og alt vi fra før vet om 
mikrobølget kommunikasjon med slike egenskaper, tilsier at 
miljøkonsekvensene vil være store og alvorlige – verre enn 
fra de trådløse teknologiene som hittil er tatt i bruk.

Anmodning til EU-kommisjonen 2017



5G kan bli saken som skaper skiftet

Internasjonal presse er i kommet i 
siget.

ICNIRP, WHO, EU/SCENIHR og 
Strålevernet gjentar den 
samme leksa, men blir ikke 
trodd lenger.

For mer stoff på norsk: 

● søk på 5G på min blogg

● Les oppropet mot 5G



  

Hører mikrobølget stråling til 
på miljøgiftlista?

● Ja, utvilsomt!

● 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 som nå innføres i mange land

 Leger må sette seg inn i EMF og helse

 Lokalpolitikere må bruke reguleringsplaner til å lage strengere 
strålegrenser og stanse "smarte" vannmålere

 Folk flest kan bruke stemmesedlene gå med i gruppesøksmål!



Slik skal vi ikke ha det!
Takk for oppmerksomheten!

Einar Flydal

http://einarflydal.com


