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LEDER

! MAKT OG ÆRE

  Solveig Glomsrød

Nylig ble det kjent at Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest som sier 
at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere.
Det er ikke dokumentert at stråling fra automatiske strømmålere er helsefarlig, 
understreker Helsedirektoratet i et rundskriv til landets fastleger. Strålevernet 
avviser som kjent hardnakket at stråling fra mobil og AMS kan gi helseskader. 
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Hittil har nettselskapene gitt fritak basert på legeattest 
etter instruks fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). Det gikk etter hvert på æren løs for Statens 
strålevern, som nå har fått seg ut av klemmen. NVE vil 
imidlertid ikke endre sin praksis med å gi fritak dersom 
strømbrukere kan dokumentere gjennom attest fra lege 
eller psykolog at de har helseplager som han eller hun 
mener skyldes måleren. 

Nå må imidlertid både legen og den eloverfølsomme 
passe nøye på hva som skal stå i attesten. 
Og det er selvsagt en større utfordring for begge parter 
at Helsedirektoratet truer med helsepersonell-loven 
overfor leger som skriver feil ordlyd. 
At strålingsspørsmålet skjerpes blir tydelig i kampen 
om ordlyden. Myndigheter som vil gi gode råd i land 
hvor rettslig forfølgelse er normalen, har også sitt å 
streve med. Som i California.

Det finnes forskning som tydelig peker mot helseskader 
av mobilstråling og stråling fra AMS. Dette har helse-
departementet i California med 40 millioner innbyg-
gere og noen av verdens beste universiteter fått med seg. 
Helsedepartementet har kommet med anbefalinger om 
hvordan man kan redusere eksponeringen fra mobiler etc. 
og forklart bakgrunnen for dette. De sier at selv om forsk-
ningen fortsatt er under utvikling, peker noen laborato-
rieeksperimenter og studier av menneskers helse på mu-
ligheten av at mye bruk av mobil over lang tid kan knyttes 
til visse typer kreft og andre helsevirkninger, deriblant 
hjernesvulst, svulst på hørselsnerven og spyttkjertlene, 
færre og mindre mobile sædceller, og - mer i slekt med 
el-overfølsomhet - hodepine, lærevansker, hukommelses-
tap, hørsel, atferd og søvn.

Californias helsedepartement sier at sammenhengene 
og omfanget av risikoen ikke er definitivt avklart, men 
kommer likevel med råd til de som er interessert i å 
redusere strålingen.

Californias helsedepartement tuller ikke. De har vært 
ledende gjennom flere tiår når det gjelder forskning og 
tiltak mot luftforurensning. Nå står de overfor en samlet 
og supermektig trådløsbransje og må veie hvert ord på 
gullvekt. 

Rådene deres blir imidlertid mer og mer omfattende – 
Bare antall råd burde få noen og hver til å forstå at her er 
det alvor. Dette burde for lengst være oppdaget av Strålev-
ernet, Helsedirektoratet og framfor alt pressen.  

Fortsatt fritak fra smartmålere med 
legeattest

NVE vil ikke endre sin praksis med å gi fritak for 
automatiske strømmålere (AMS) når det foreligger 
vesentlige dokumenterte ulemper av helsemessig 
art. I praksis vil det si at når legeattest foreligger 
må nettselskapene gi fritak. 

Leger og psykologer kan fortsatt skrive ut attest 
som grunnlag for fritak. Ordlyden i attesten kan 
for eksempel være at pasienten har /opplever 
helseplager som han eller hun 

MENER
1)skyldes smartmålerne
2) skyldes tilsvarende stråling fra ander kilder 
som gjøre at pasienten frykter helseplager fra 
smartmålere. 

Her er hva legen eller psykologen IKKE skal skrive:
”Pasienten har plager som skyldes stråling fra 
automatiske strømmålere”.  
Helsedirektoratet sier at en slik legeattest som 
hevder at det er en sammenheng mellom stråling 
og helseplager er i strid med helsepersonell-loven. 
En sterk trussel, med andre ord. 
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Bakgrunnen
Historien startet med at Strålevernet 21.08.2017 ga ut 
et “faktaark” om smartmålere der det ble hevdet at 
strålingen var langt svakere enn fra mobiler og så sjelden 
at den ikke kunne utgjøre noe helseproblem. Og dessuten 
lå strålingen jo langt under grenseverdiene. 

På Facebooksiden til Strålevernet het det:
“Strålingen fra de nye smarte strømmålerne som nå 
installeres i norske hus er så svak at det ikke er helsefarlig 
å få en slik hjemme. Det spiller ingen rolle hvor mange 
ganger i døgnet strømmåleren din sender data til 
nettselskapet - strålingen er fortsatt svak.”
(http://bit.ly/2iv0Yqy)

Både jeg og andre har siden gang på gang pekt på at 
“faktaarket” var fullt av feil. For bare en meget liten del 
av kommunikasjonsmengden var jo tatt med i Stråle-
vernets omtale: bare overføring av målerdata til netteier. 
Denne overføringen skjer bare hver time eller sjeldnere. 
Den øvrige kommunikasjonen, som skal holde det lokale 
trådløse nettverket mellom målerne ved like og endre 
det hvis forbindelser blir brutt, er slett ikke så sjelden, 
men nærmest konstant, spesielt i innkjøringsperioden. 
For målere av merket Aidon har signaleringen også etter 
innkjøring vært målt til hvert 0,6 sekund - døgnet rundt. 

Det betyr at vi ikke snakker om noen sjelden, men en 
konstant biologisk belastning.
Så gjaldt det signalstyrken: Slik Statens strålevern presen-
terte det både i sitt “faktaark” og ellers, var strålingen fra 
smartmålere angivelig svært svak - langt svakere enn fra 
mobiler og svært langt under grenseverdiene.

Feil målemetode
Men så kom både Odd Magne Hjortland og Jostein 
Ravndal, begge EMF Consult, litt seinere med et brev til 
Statens strålevern. De påviste at Strålevernet hadde over-
sett at strålingen mellom målerne regnes ut etter en an-
nen målemetode enn strålingen fra målerne til nettselska-
pene. Strålevernet hadde blandet sammen målemetoder.

Rett regnet sender en AMS-måler slett ikke svakere, 
men vesentlig sterkere enn en mobiltelefon i 3G- eller 4G-
modus. Faktisk tre ganger sterkere - målt i samme avstand 
fra kilden og når begge sender for full styrke.

Statens strålevern hadde også sammenliknet slik at for-
skjellen ble gunstigst mulig: Man hadde sammenliknet 
med GSM (altså 2G), som nå bare utgjør en uvesentlig del 
av trafikken (5%), men sender kraftigere enn 3G og 4G. 
Også på den måten økte man forskjellen så AMS-måle-
rens signaler skulle virke enda svakere.

  Einar Flydal

Statens strålevern innrømmer nå at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke 
i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. 
I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik 
Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF Consult hevdet. Det tok et halvt års 
tid å få ut den innrømmelsen, og den er pakket så godt inn at den er nesten usynlig. 
Men den er kommet - etter purring. NVE, nettselskapene og kundene er blitt feilinformert. 
Smartmålerne er installert på falske premisser. Dette kan bidra til å forklare de mange 
historiene om akutte helseplager.

Strålevernet innrømmer: 
har feilinformert om styrken på AMS-målerne

Strålingsmiljø
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Såvel NVE, netteiere og kunder var altså blitt feilinfor-
mert.

EMF-Consult ba naturlig nok Strålevernet om å rette opp 
feilen overfor NVE og nettselskapene, slik at også NVE 
og nettselskapene kan rette sin informasjon videre. 
For hvordan skal nettselskapene og kundene vel ellers 
foreta informerte valg?
I følgeskrivet kopler EMF-Consult den sterkere strålingen 
til at så mange henvender seg med helseplager som først 
dukker opp når målerne installeres: forklaringen
synes å være strålingen. Derfor er dette akutt.

Odd Magne Hjortland, EMF-Consult, møtte bare taus-
het, men ga seg ikke: han skrev også om saken til NVE 
14.01.2018, med kopier både til Helsedepartementet 
(HOD) og Olje- og energidepartementet (OED). 
Hva gjør så NVE? Jo, sender saken til Statens strålevern.

HOD vet nok
Så purret Hjortland etterhvert til NVE og Statens stråle-
vern for manglende svar. HOD svarer avvisende til tanken 
om en ny kunnskapsgjennomgang (18/191-3, 15.02.2018).
Folkehelseavdelingen i HOD vet åpenbart nok - eller har 
kanskje den avdelingen for mye å forsvare? Avdelings-
direktør Elin Anglevik har jo i alle år forsvart grense- 

verdiene. Hennes bastante avvisninger har skapt stor 
forargelse og fortvilelse i mange år. 

Innrømmelsen
Så kom svaret fra Statens strålevern. Det dukket opp 
nylig hos EMF-Consult, kan man lese ut av Strålevernets 
postjournal.

I brev av 18. april innrømmer Statens strålevern at EMF 
Consult har hatt rett hele tiden, men pakker det inn så 
godt at innrømmelsen er omtrent ugjennomtrengelig. 
Man må nærmest være bibeltolker for å forstå det, men 
skreller man bort frasene forteller brevet at Strålevernet 
medgir omsider at de nye målerne ved maks signalstyrke 
sender nesten tredobbelt så kraftig som 3G og 4G ved 
maks sendestyrke. Og det gjør de døgnet rundt, og langt 
oftere enn Strålevernet har gitt inntrykk av.

Strålevernet forsøker så å hevde at i praksis betyr ikke 
forskjellen noe fordi målinger i felt viser så store varia-
sjoner. Det dekker ikke over at feilen ble gjort, og neden-
for ser vi at Strålevernets argument ikke holder:
Også når de ikke går for full styrke, er signalene fra 
målerne langt sterkere enn fra mobiler. 
Bildene neste side viser en sammenlikning som EMF-
Consult har gjort mellom to mobiler, og to smartmålere 
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i normal drift. Dette mønsteret er nok til å forklare at så 
mange klager over plager som oppstår når målerne er 
installert - hva enten de visste at de kom eller ikke, og 
selv om de bruker mobil til daglig: målerne sender langt 
sterkere og langt oftere, også når man sover. Avstand til 
kildene er her 3 meter. Mange har målerne langt tettere 
på hodeputa, og flere målere i nærheten.

Fikenbladet til Statens strålevern er videre at strålingen 
uansett er så svak at feilene i regnestykkene og sammen-
likningene ikke er vesentlige. Strålingen er uansett så 
lav i forhold til grenseverdiene.

Men også dette er direkte feil: en mobil holdt til hodet 
ligger tett opptil, eller over, de grenseverdiene som gjelder 
for slik eksponering. Står man tett ved et sikringsskap 
plassert i entreen (som hos meg og svært mange andre) 
og prater med naboen, står man tett på måleren (eller 
antenna, som ofte er montert utenpå sikringsskapet), 
kanskje bare 10 cm ifra.
Men enda viktigere er at grenseverdiene som nevnt er 
særdeles lite relevante, ettersom de 1) ikke er formet 
med noen ambisjon om å beskytte mot andre skader enn 

akutte oppvarmingsskader, og 2) ikke regner med alle de 
andre skademekanismer som det er godt dokumentert 
har virkning ved langt svakere stråling.

Opprydding nødvendig
Tilbaketoget bør være pinlig for etaten, og må selvsagt 
føre til at Strålevernet retter sin informasjon.

Innrømmelsen må også føre til at NVE og nettselskapene 
snarest korrigerer sin informasjon til landets strøm-
kunder - også til alle de som har fått installert smart-
målere på feil premisser.

Hvem utførte egentlig regnestykkene til Statens stråle-
vern? Var det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(NKOM)? Strålevernets svar tyder på det. 
I så fall har både Statens strålevern og NKOM et problem. 
Var det et firma i smartmålerbransjen, et nettselskap eller 
et konsulentselskap? I så fall har bransjen ikke bare ett, 
men flere problem å rydde opp i.

Denne teksten ble først publisert som bloggpost 
03.05.2018 på http://einarflydal.com.

Strålingsmiljø

Lag 1: Samsung S7 med kun GSM, uten wifi, Bluetooth og 4G 
(i passiv tilstand, telefonen bare ligger på bordet)

Lag 3: Kamstrup AMS Slave (konsentratorpunkt)

Lag 4: AIDON AMS SlaveLag 2: iPhone 7 med wifi, bluetooth, 4G og GSM 
(i passiv tilstand, telefonen bare ligger på bordet).



Selv om du får fritak 
fra “smartmåler” (AMS), 
får du ikke fritak fra strålin-
gen fra naboenes smartmåler-
antenner. 
Her er de tekniske løsningene på hvordan 
dere sammen blir kvitt hele problemet.
Jeg har nemlig diskutert saken med Odd Magne 
Hjortland, EMF Consult, og han har tenkt litt på 
hvordan nettselskapene burde løse strålingsproblemet 
når myndighetene svikter, eller i alle fall gjøre det langt 
mindre. Løsningene ligger egentlig i dagen. For det fins 
enkle løsninger som er praktisk gjennomførlige, hvis 
man bare vil. De er til og med standardløsninger fra 
produsenten av målerne og ligger innenfor alle 
forskrifter og myndighetskrav. Det er slik man bør 
installere målerne fra første dag for å redusere eksponer-
ingen - ja, nesten helt til null. Disse løsningene kan også 
etterinstalleres, og de kan brukes såvel til boligblokker, 
rekkehus, flermannsboliger og boligfelt:

Skjermede datakabler og retningsbestemte 
antenner
Her er de løsninger vi ville ha foreslått overfor nett-
selskapene, og borettslag og sameier. De gir svært store 
reduksjoner av eksponeringsverdiene i forhold til det 
utstyret som plasseres ut i dag. Og de kan godt iverk-
settes som en utbedring i ettertid, selv om det både blir 
dyrere og kanskje dårligere, og utsetter beboerne for 
en unødig risiko i ventetida. Og de er “innafor”, altså 
i pakt med forskrifter. 
Kort sagt, det er disse løsningene som burde vært 
standard i utgangspunktet i alle installasjoner der det 
er snakk om husklynger, rekkehus og boligblokker:

1. I blokker og rekkehus hvor man har flere målere 
i samme oppgang kan målerne koples sammen med 
skjermede datakabler istedet for å bruke trådløse løs-
ninger. Dette kalles RS-485 serielinjekommunikasjon. 
(se RS-485 network, rød ring i bildet på neste side). 
De viktigste trådløse måler-typene som installeres 
i Norge, kan kables med skjermede datakabler, kanskje 
kan alle det. Det har vi ikke undersøkt.

2. Radiokommunikasjons- 
modulen (RF-modulen) 

fjernes fra alle disse målerne - 
bortsett fra den ene som skal kom-

munisere til og fra netteierens antenne 
på fordelerskapet. 

Nå har vi fått en svært stor forbedring: all trådløs kom-
munikasjon mellom disse målerne er borte. 
Men ikke for den beboeren hvor måleren som skal ta 
seg av kommunikasjonen med netteierens fordeler-
skap (ESD, RS master på tegningen) hvor den trådløse 
trafikkbelastningen kommer: 

Denne ene måleren som nå skal være felles trådløst 
kommunikasjonspunkt til netteier, kalles noen ganger 
master, andre ganger konsentrator. Uansett hva vi 
kaller den: den kommuniserer med netteiers antenne 
ved hjelp av 2G, 3G eller 4G og oversender målerdata 
noen få ganger i døgnet. 
Løsningen gir altså noen få trådløse kommunikas-
jonsøkter per døgn (noen sekunder), men bare fra/
til ett punkt. Antenna som normalt installeres, stråler 
i alle retninger. Det er det ingen grunn til å si seg 
fornøyd med - ikke minst fordi det er lett å redusere 
også denne eksponeringen. Hvordan man gjør det, 
avhenger av forholdene på stedet: Fordelerskapet til 
netteier står gjerne ute i området et sted i nærheten, 
men kan også stå inne i bygget, kanskje i nærheten av 
målerne. Målerne står ofte samlet i eget rom i kjel-
leren, i korridoren eller i trapperommet i hver etasje, 
eller inne i leilighetene. Neste trinn må derfor tilpasses 
forholdene. 

2.1. Det går an å kable forbindelsen mellom denne 
måleren og fordelerskapet til netteier der dette ikke 
står for langt unna (f.eks. inne i samme bygget el-
ler like ved). (se Ethernet på tegningen). Da er det 
trådløse helt fjernet. Dette krever at netteier tilpasser 
løsningen i fordelerskapet for dette.

2.2. Der kablet løsning ikke går, kan det settes opp en 
retningsbestemt antenne på utsiden av blokken/rekke-
huset i høyde godt over alle hoder, og slik at den ikke 
er rettet mot noen hus, men mot netteiers fordelerskap. 
Slike retningsbestemte antenner for 2G, 3G og 4G er 
hyllevare.

Strålingsmiljø

7

  Einar Flydal

Artikkelen fortsetter neste side..

Få kabel mellom 

smartmålerne, 

så er problemet 
borte!
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Nå har vi fått en svært stor forbedring for den som bor 
der denne siste måleren i nettverket står: all - eller så godt 
som all - eksponering fra trådløs kommunikasjon fra 
denne måleren er borte. 

Det fins også et dårligere alternativ. Det er normalt der 
hus ligger langt vekk fra andre hus, men kan også brukes 
der de ligger tett, eller til og med i en boligblokk:

3. I stedet for at målerne opererer i trådløst maskenett 
og at de kables som i pkt 1, settes hver enkelt måler opp 
for 2G, 3G, eller 4G-kommunikasjon (se “Point to point” 
i bildet over). Da sender de alle - hver for seg - målerdata 
én til fire ganger i døgnet, tilsvarende en tekstmelding 
på mobiltelefonen (SMS). Skal man redusere strålingen 
ytterligere kan man trekke antennekabler fra målerne ut 
til retningsbestemte antenner utenpå huset.

En slik løsning betyr mange fler, men ganske korte 
meldinger over mobilnettet. For de fleste vil vel det være 
et bra alternativ til en Aidon-måler i et trådløst maskenett 
der alle målerne sender oftere enn hvert sekund døgnet 
rundt, men for netteieren betyr det mer datatrafikk til 
fordelerskapet, og er neppe en ønsket løsning.

Også for rekkehus, tomanns- og 
firemannsboliger og boligfelt
Kabling med skjermede datakabler kan også brukes mel-
lom eneboliger, tomannsboliger og i villastrøk. Utformin-
gen blir bare litt annerledes og det trengs lengre kabling, 

også mellom hus. Der er en teknisk grense på hele 1.200 
meter for hvor lange datakabler bør være, så man kan 
åpenbart klare å dekke et betydelig område. 
Retningsbestemte antenner kan også enkelt brukes i slike 
boligsituasjoner og der hvor det er vanskelig å kable, for 
eksempel mellom to ulike rekker på litt avstand i samme 
borettslag: Man kan montere en antennekabel fra smart-
måleren til en retningsbestemt antenne på utsiden av 
boligen og sette den opp slik at den peker i retning av 
antenna til nærmeste nabo (eller neste husrekke). 
På denne måten vil strålingsbelastningen inne i egen bolig 
og hos naboene bli minimal, og strålingen vil nesten bare 
bli rettet i antennens senderetning.

Fordelene og ulempene
Bor man i en boligblokk, i rekkehus, i flermannsboliger, 
eller i boligfelt, er det med dagens politikk nærmest 
umulig å unngå eksponering fra trådløse “smartmålere”. 
Løsningene som er beskrevet over, ser ut til å være de 
beste tekniske tilpasninger til denne situasjonen:
Bruk av skjermede datakabler mellom “smartmålerne” 
fjerner radiokommunikasjonen mellom dem. En slik løs-
ning med bruk av skjermede datakabler gir ikke “skitten 
strøm” i ledningsnettet forøvrig, slik man får fra måler-
typer som bruker det vanlige strømnettet til å kommun-
isere mellom målerne og til og fra netteiers fordelerskap.
Kommunikasjon over strømnettet kalles PLC (Power Line 
Communication). I Frankrike er det hovedmodellen for 
“smartmåler”-installasjonene. Det er en teknologi som 
gir “skitten strøm”, og er klart helsemessig uheldig. Den er 

Strålingsmiljø
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derfor ikke noe bra alternativ. PLC er en metode man er 
på vei bort fra i Norge, men ikke av helsemessige grunner: 
målingene har vært plaget av for mye støy på linjene (altså 
“skitten strøm”) som ga for mye feil. 
Bruk av retningsbestemte antenner reduserer miljøforu-
rensningen fra “smartmålerne” i stor grad, men slett ikke 
helt. Slike antenner sender strålingen som en smal kjegle. 
Alt liv i kjeglen bestråles. For enkelte svært el-overføl-
somme er dette likevel kanskje for dårlig, fordi “sidelober” 
(stråling som går ut til siden) kan bli for sterk.
En del av visjonen bak hele Smartnett-prosjektet, som 
AMS-målerne inngår i, er å prisregulere strømmarkedet 
i sanntid som et “perfekt marked”. AMS-målerne er et 
første skritt på veien mot stadig hyppigere og automatisk 
overføring av målerdata. Et “perfekt marked” er det ikke 
tatt høyde for i denne omgang, og det ligger urealistisk 
langt fram: Det ville kreve kontinuerlig rapportering av 
måledata, f.eks. over Internett. En løsning over Internett 
tilbys heller ikke av noen av netteierne. Lyse tilbød en slik 
løsning, men gjør det ikke lenger.
Alle løsningene som er beskrevet her, forutsetter at den 
gamle måleren skiftes ut med en ny “smartmåler”. Er den 
gamle måleren av den ordentlig gamle, analoge typen, 
betyr det at man får mer skitten strøm i husets strømled-
ninger, for digitale målere skaper det - omtrent på nivå 
med en vanlig liten batterilader. For de aller fleste er det 
et lite problem i hverdagen, selv om det er en ny foruren-
sning i hjemmet og gir et tilskudd til en hverdag med litt 
mer “elektrotåke”. Flere forskere advarer mot at skitten 
strøm er et betydelig og stigende problem. 
Den eneste måten å unngå at skitten strøm fra ny, digital 
måler når ut i huset, er å slå av sikringene eller montere 
inn støyfiltre i det elektriske anlegget. En del folk slår av 
kursene for soverom og tilstøtende hver kveld. Det fins 
automatiske strømavkoplere som gjør dette. Hvor stor 
forskjell det gjør på elektriske felt, lar seg måle. Hvor mye 
det slår ut akutt helsemessig, avhenger av hvor følsom 
man er og hva man er følsom for, så det er vanskelig å 
vurdere. Men hovedprinsippet er enkelt: skitten strøm er 
det bra å redusere. 

Det man ikke skal gjøre
Det man ikke skal gjøre, er å plassere “smartmåleren” og 
dens vanlige antenne på utsiden av huset (slik det vanlig-
vis gjøres i USA og i flere andre land, f. eks. i Spania). Det 
er ikke med på å løse problemene med stråling fra “smart-
målerne”. Det blir kostbart, og samtidig er forbedringen 
inne i huset ganske liten hvis ikke måleren settes langt 
bort eller bak skjermende materialer. 
Hvorfor tilbys ikke kundene en strålingsfri løsning?
Som nevnt kan både Kamstrup og Aidon, de to største 
“smartmåler”-leverandørene på det norske markedet, 

levere løsninger av den typen som er beskrevet over. 
Antakelig kan også de andre smartmålerleverandørene 
det. Retningsbestemte antenner er som nevnt hyllevare.

Når netteierne ikke har brydd seg med å fortelle oss om at 
slike bortimot strålefrie installasjoner går an, skyldes det 
ganske sikkert at de har valgt billigste løsning og vil slippe 
ekstra utlegg. For grenseverdiene er jo så romslige at det 
ikke var nødvendig å finne på noe smartere enn radioløs-
ninger som gjør folk syke, og logistikken blir langt mer 
komplisert dersom man skal tilby kabling, som jo må 
utformes for hvert sted.
Kraftbransjen og målerleverandørene lever nemlig i en 
verden der de ikke kjenner til eller konfronteres med den 
biologiske virkeligheten. I stedet møtes de på konferanser 
og utstillinger der de begeistret får høre om hvor mange 
“smartmålere” som nå er montert og i drift i ulike land. 
For eksempel kunne de på messen for grunnleggende 
tjenester (“utilities”) i Amsterdam 3.-5. oktober få utlevert 
en konsulentrapport om hvor flott og revolusjonerende 
HafslundNetts “smartmåler”-prosjekt er. Hovedsponsor 
for messen var Aidon, produsenten av den målertypen 
som gir mest helseplager av de som nå rulles ut i Norge.

Hva koster det, og hvem bør betale gildet?
De tekniske løsningene som er beskrevet her, innebærer 
ekstra installasjonsarbeider. De er normalt lett å gjen-
nomføre uten større kostnader enn man har fra tid til 
annen til utbedringer og nyinstallasjoner i boligblok-
ker og rekkehus. Hvor mye ekstra det vil koste, avhenger 
blant annet av hvordan målerne er plassert, hvordan 
husene er bygd, av terrenget, og av hvor mange retnings-
bestemte antenner man deler prosjektet opp i. Kostnader 
må altså vurderes i det enkelte prosjekt.
Siden målerne er netteiers eiendom, må slike installa- 
sjoner ordnes gjennom netteieren.

Om det er NVE, nettselskapene, borettslagene og 
sameiere som bør dekke ekstrakostnadene, skal ikke 
jeg gå inn på her. Regningen havner uansett til sist hos 
forbrukerne. Men jeg vet hva jeg mener om den saken: 
Kostnaden burde vært tatt av dem som har ansvar for de 
skandaløse grenseverdiene for mikrobølget stråling.

Nå er det på tide å få orden på dette tullet med de trådløse 
“smarte” målerne. Kabler og retningsbestemte antenner 
gir praktiske løsninger, og de kan fint ettermonteres.

Denne teksten er en noe forkortet versjon av tekst først publisert på 
http://einarflydal.com den 06.10.2017 som er en revidert versjon av 
bloggposten: Hvordan du unngår smartmåler-plager i boligblokker og 
rekkehus (28.09.2017). 
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  Solveig Glomsrød

En milepæl for el-overfølsomme i Norden 
fant sted i København den 12. April. Da ble 
det avholdt høring i Folketinget om stråling 
og helse i regi av Folketingets komité for helse 
og eldreomsorg. Foreningen for eloverfølsomme 
fulgte opp med aksjoner på gateplan og det 
vrimlet av aktivister som vekket oppsikt der 
de tittet ut gjennom vinduene i sine pappeske-
mikrobølgeovner tredd over hodet. 
Spektakulært! Ikke rart folk ble nysgjerrige på 
saken. Selfi´er med aksjonistene ville de også ha.

Under selve høringen satt både Olle Johansson 
og Lennart Hardell i panelet. Tidspunktet for 
aksjonen er ideelt . WHO´s kreftpanel IARC 
skal på ny vurdere kreftrisikoen fra radio-
frekvent stråling, Califormias helsedepartment 
har nylig offentliggjort omfattende anbefalinger 
om å redusere strålingen fra mobilbruk, og 
solide studier fra National Institute of Environ-
mental Health i USA og fra Ramazzini-insituttet 
i Italia gir tyngde bak kravene om å oppjustere 
risiko-nivået fra mulig kreftfremkallende til 
sannsynligvis kreftfremkallende. Godt over 
200 internasjonale forskere har sluttet seg til 
kravet om dette.

Når det blir kjent at en høring om mobil-
stråling og kreft har funnet sted i Folketinget 
vil årvåkenheten stige – for det finnes jo en 
underliggende uro hos mange, i Norge bare 
holdt i sjakk av Strålevernets totale avvisning.

Hvorfor hadde aksjonistene mikrobølgeovner 
og ikke mobiltelefoner på hodet? Et godt 
og sikkert gjennomtenkt valg – en mobiltelefon 
ville ha mobilisert en god porsjon med indre 
fornektelse av fare ved bruk av mobil som 
så mange er sterkt avhengige av. 

Her er lenke til høringen i Folketinget:
https://youtu.be/4jLQ9RMGdeY    

På bølgelengde 
i København!
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Unntatt offentligheten
  Solveig Glomsrød

Strålevernet er opptatt av grenseverdier, men det gjelder bare når målte 
verdier er lavere enn grensene. Her har hele befolkningen gått rundt 
og trodd at stråling fra mobiltelefoner ikke havner på den far-
lige siden av denne streken. Nå viser målinger noe annet. 

Produsenter av mobiltelefoner har vært pålagt å måle stråling 
fra mobiltelefonene, på maksimum 25 mm avstand fra 
telefonen. De flest produsentene har målt på 15 mm 
avstand. Når så du sist noen passe på å holde mobilen på 
slik avstand? Saken er at stort og smått holder telefonen 
klistret til øret eller plassert i lommen, og spørsmålet 
er hvor sterk stråling man utsettes for da.

Det franske direktoratet for frekvenser, tilsvarende 
vårt NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) 
har gjort målinger av strålebelastningen fra 379 
mobilmodeller slik de brukes av folk flest: direkte 
mot kroppen.

Den nye kunnskapen om stråling fra mobiler fikk en 
trang fødsel i den franske offentligheten. Målingene 
ble gjort i 2015, men franske myndigheter nektet å of-
fentliggjøre dem. En fransk lege (Dr. Marc Arazi) gikk 
til sak for å få utlevert de spesifiserte testresultater for 
ulike telefonmodeller. Etter først å ha fått avslag og etter 
måneder i rettsapparatet vant han fram. Nå har det franske 
strålevernet (ANFR) offentliggjort data som viser at de fleste 
mobiltelefoner avgir mer stråling enn tillatt når mobilene testes 
slik de brukes. Flere hundre telefoner ble testet i 2015 og for 9 av 
10 oversteg strålingen mobilprodusentenes rapporterte verdier. 
Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blant dem som ble testet. 

Frankrikes direktorat for mathelse, miljø og arbeid (ANSES) påpekte i 2016 at 
befolkningen stort sett ikke er klar over produsentenes egne anbefalinger om å holde 
telefonen vekk fra kroppen.

Som el-overfølsomme er vi godt inneforstått med at mobilstråling langt under grensever-
dien på 2W/kg gir helseskader. Men alle andre, som tror at eloverfølsomhet er noe spesielt 
med oss og ikke miljøet, prater i vei i god tro på at Strålevernets grenseverdi beskytter dem. 
Mange kjenner på en viss uro - med god grunn!

Strålingsmiljø
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Følg advarslene om mobilstråling fra 
Helsedepartementet i California!

Hvordan redusere eksponering fra 
radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner?
Bruk av mobiltelefoner har økt dramatisk de senere 
årene, også blant barn og unge voksne. Disse telefonene 
sender ut radiofrekvent stråling. Noen forskere og 
ansatte i det offentlige helsevesenet tror at radiofrekvent 
stråling kan påvirke menneskers helse. Denne rådgiv-
ende kunngjøringen beskriver radiofrekvent stråling, 
nevner noen av de potensielle helsebekymringene og 
kommer med råd om hvordan man kan redusere sin 
eksponering. 

Hvorfor er folk bekymret for eksponering fra 
radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner?
Selv om forskningen stadig utvikler seg peker noen 
laboratorieforsøk og befolkningsstudier på muligheten 
av at langvarig og omfattende bruk av mobiltelefoner 
kan knyttes til visse typer kreft og andre helsevirkninger 
som
• Hjernesvulst og svulst på hørselsnerven (nødvendig  
 for hørsel og balanse) og i spyttkjertlene.
• Redusert sædproduksjon og inaktiv eller mindre 
 mobil sæd

• Hodepine og effekter på læring og hukommelse,
 hørsel, atferd og søvn.
Disse studiene slår imidlertid ikke fast at det er en 
sammenheng, og forskerne er uenige om mobiltele-
foner kan forårsake disse helseproblemene og hvor stor 
risikoen kan være. Denne kunngjøringen er ment å gi 
råd til de som ønsker å redusere sin egen og familiens 
eksponering av radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner 
til tross for denne usikkerheten.

Hvordan kan du redusere din eksponering?  
De nye rådene fra California Department of Public 
Health omfatter praktiske tiltak som både voksne 
og barn kan gjøre for å redusere radiofrekvent 
stråling fra mobiltelefoner. Disse er:
• Hold telefonen vekk fra kroppen
• Reduser bruk av mobil når signalet er svakt
• Reduser bruk av mobilen til å strømme lyd eller 
 videoer, og til å laste ned/opp store filer
• Legg mobilen vekk fra sengen om natten
• Fjern headset når det ikke brukes under samtale
• Unngå produkter som hevdes å blokkere radio-  
 frekvent stråling (disse produktene kan faktisk øke  
 eksponeringen)

Den 13. Desember 2017 kom Helsedepartementet i California med anbefalinger om 
hvordan man kan redusere eksponeringen fra radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner. 
De peker på at langvarig bruk kan knyttes til visse typer kreft og andre helsevirkninger, og gir praktiske råd 
for hvordan eksponeringen kan reduseres. Rådene er så mange og omfattende at det umiddelbart vekker 
mistanke om at her ligger det sterke indikasjoner på sammenheng mellom mobilbruk og helseskade til grunn. 
Det er bare det at måten det sies på ikke må åpne for søksmål fra bransjeorganisasjonen til trådløsindustrien, 
noe California har flere ubehagelige erfaringer med. Her er kunngjøringen i vår oversettelse:  S
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Anbefalinger fra helsedepartementet i California som 
kom i desember 2017 var opprinnelig utarbeidet i 2009 
og revidert mange ganger uten å bli offentliggjort. En 
versjon fra 2015 hadde et tydelig vannmerke som sa 
”Utkast unntatt offentlighet”. I mars 2017 ble helsedepar-
tementet pålagt å offentligjøre dokumentet etter å ha blitt 
saksøkt av The Environmental Law Clinic ved Berkeley-
universitetet i California (Law and The First Amendment 
project) https://www.law.berkeley.edu/experiential/clin-
ics/environmental-law-clinic/

Frontene har vært steile mellom myndigheter på ulike 
nivåer og mobilselskapene, som har truet med økono-
miske represalier og gått til rettssaker for å hindre 
tidligere advarsler i å komme ut til befolkningen. I tråd 
med dommen måtte helsedepartementet publisere alle 
sine 27 versjoner som var utarbeidet gjennom årene. 
Teksten var nok finpusset gang på gang for å holde tritt 

med nyere forskning og for å unngå søksmål fra mobilin-
dustrien.

Slik teksten er i dag er det tydelig at rådene om å redusere 
strålingen er basert på forskning, men samtidig formulert 
slik at det ikke åpner for rettslige søksmål. Her får vi vite 
at noen forskere og ansatte ved helsedepartementet tror 
at radiofrekvent stråling kan påvirke menneskers helse. 
Det slås ikke fast at det er en sammenheng, men det var-
sles om at det finnes forskning som peker i den retnin-
gen. Anbefalingene tilsvarer de som ble offentliggjort av 
helsedepartementet i delstaten Connecticut i mai 2015. 

Denne tilnærmingen er så forskjellig fra det norske 
Strålevernets som overhodet mulig. Strålevernet slår gang 
på gang fast at det ikke finnes forskning som viser sam-
menheng mellom stråling og helseskade. Det er rart om 
ikke offentligheten i Norge snart reiser spørsmål ved om 
dette faktisk stemmer.
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  Av Lene Hannisdahl Haug 

Jeg pratet den 2. august med Guro Grøtterud, seksjons-
sjef i avdeling Sluttbruker i NVE. Jeg ringte med det 
påskuddet å spørre om hvem i OED, altså hos NVEs 
overordnede, som jeg kunne prate med når det gjaldt 
AMS og el-overfølsomhet. Men jeg ville jo egentlig 
snakke med henne og høre henne si med egne ord hva 
NVE faktisk mener om AMS-installasjonene og hva de 
tenker om dem som blir skadelidende som konsekvens 
av denne utrullingen av “smarte målere”.

Jeg presenterte meg i all vennlighet og fortalte at jeg var 
en av dem som dessverre ble syk av stråling. Derfor lurte 
jeg på om hun kunne være behjelpelig med å fortelle meg 
hvem jeg skulle snakke med i OED - om de hadde en 
kontaktperson de benyttet, eller hvem de var i dialog med 
når det gjaldt AMS. Jeg sa at jeg regnet med at det var til 
OED jeg skulle henvende meg - at det var de som hadde 
makt og myndighet i denne saken. 
- Jeg vil jo ikke rette baker for smed, som jeg sa.

Hun skled litt unna hvem jeg kunne snakke med i OED. 
I stedet begynte hun å snakke om at det bare visstnok var 
under én promille som hadde bedt om fritak fra AMS. 
(Hun hadde nettopp kommet tilbake fra ferie, så hun 
unnskyldte at hun ikke hadde tallene foran seg.) Dette var 
for få til at de ville bruke ressurser på å legge til rette for 
de el-overfølsomme, sa hun. Hvor mange promille er det 
som bruker rullestol, tenkte jeg da. Dem legger vi jo til 
rette for. Men jeg sa det ikke.

Hun mente altså at siden det var så få å ta hensyn til , 
så ville de ikke legge bedre til rette, f.eks ved å la 
el-overfølsomme få slippe lege-erklæring. 
For jeg hadde nevnt det spesielt:
Jeg sa at de gjorde det altfor tungvint for sånne som meg. 
Å skulle innhente legeerklæring er jo en stor belastning 
for el-overfølsomme. Man må inn i lokaler man gjerne 
blir dårlig av, og man møter kanskje en lege som verken 
kan noe om slikt, eller kan tenke seg at el-overfølsomhet 
kan være noe annet enn angst og overtro. På toppen 
av dette skal man måtte be naboer og slektninger om 
å ta turen til lege el psykolog og enten lyve på seg el-

En samtale mellom mennesker

i og utenfor systemet
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overfølsomhet, eller komme med den utvalgte setningen 
fra NVE: »Jeg er bekymret», for å få fritak slik at de kan 
ta imot el-overfølsomme i sitt eget hjem. Det er ganske 
drøyt.

- Det må da holde at dere får skriftlig beskjed om at det 
ikke er ønsket med AMS, og så ferdig med det, sa jeg.
- Dere kunne like gjerne bedt folk gå til legen og si at de 
ikke ville ha AMS fordi nesen blir blå, eller noe annet 
vanvittig glupt, sa jeg. Det er nedverdigende å måtte ser-
vere en spesiell setning for å få til en løsning: 
»Jeg er bekymret». Denne magiske setningen gir nemlig 
fritak, slik at det skal være åpenbart for alle smarthuer at 
dette kun handler om noe psykisk.

- Jeg har egentlig ikke ord, sa jeg. - Det blir for dumt å gå 
til legen og servere akkurat denne setningen. - Det får jeg 
aldri faren min til å gjøre, sa jeg, - Han ønsker selvfølgelig 
å få besøk av datteren sin, men dit kan jeg ikke dra!
- Det er altså for komplisert å be om fritak, sa jeg. 
- Det er ikke bra nok slik det er i dag. Men jeg er sikker 
på at vi sammen kan finne en god løsning, sa jeg. 
Jeg sa at jeg også i fremtiden ville ønske å gå i kirken 
og være i selskapslokaler og å gå inn i skolebygningen 
der sønnen min går. Hvis vi er så få, er det jo lettvint å ta 
hensyn til oss uten at det ville være noe problem for deres 
store AMS-prosjekt, mente jeg. 
Men da snudde hun og mente at hvis alle naboer og 
slektninger av de el-overfølsomme skulle droppe AMS, 
så ble omfanget noe helt annet. Hun mente altså tydelig-
vis at hvis alle el-overfølsomme skulle få lov til å besøke 
naboer, venner og familie, da ville det bli for mange å 
ta hensyn til. Da ville omfanget bli for stort, og da ville 
«smartmåler»-prosjektet ha et problem. 
Hun skjønte selv at her ble det «kognitiv dissonans» og 
selvmotsigelser, så humøret avtok merkbart mot slut-
ten. Jeg spurte henne om hun trodde på at jeg ble syk av 
stråling, eller om hun trodde at jeg bare innbilte meg det. 
Hun sa at hun trodde meg. Så da ble det igjen «kognitiv 
dissonans»: hun tror nemlig at jeg blir syk, sa hun, men 
hun vil altså ikke legge til rette for at jeg skal ha et verdig 
liv. 

Jeg spurte om ikke jeg skulle få besøke søsteren min i 
Oslo mer, og foreldrene mine i Oslo. – Og hva med alle 
naboene jeg hjelper her i området? Siden jeg omtrent 
alltid er hjemme, hjelper jeg dem jo med å passe høner og 
katter og vanne blomster, sa jeg. – Og det blir det også en 
del hyggelige besøk av.

– Skal jeg ikke få lov til å gå ut?, spurte jeg. – Fortjener 
jeg ikke å ha et liv? Jeg sa at jeg hadde noen rettigheter 
som menneske, og at AMS støter an mot disse, og ganske 
enkelt ikke er bærekraftig på sikt fordi teknologien som 
brukes, er helseskadelig. 

– Hva vil dere gjøre for de el-overfølsomme?, spurte jeg. 
Guro Grøtterud sa da ganske enkelt at hun mente at de 
el-overfølsomme fikk klare seg med å bare være hjemme. 
Hva slags menneskesyn er det? 
– Nå har vi en forskrift, sa hun, og den var det ikke bare 
å endre. – Klart den kan endres, sa jeg. Nei, sa hun, for 
den var utformet gjennom en demokratisk prosess. Og 
så insisterte hun på at det var Statens Strålevern som var 
ansvarlig for strålingsdelen. For i NVE var de jo bare 
sivilingeniører alle sammen og hadde selvsagt ingen kom-
petanse på stråling og helse. 
Jeg unnlot å fortelle henne at slikt har jo heller ikke 
Strålevernet kompetanse på. Det har de jo selv gjort klart: 
De henter jo bare inn «ekspertkomiteenes» vurderinger, 
som alltid er at ingen helsefare er påvist og at intet trenger 
å endres.
Dere kan ikke stole blindt på Statens strålevern, sa jeg. – 
De har dessverre ikke fulgt med i timen. Jeg sa at de lente 
seg på ICNIRP som igjen sier at alle land må ta ansvar for 
seg selv når det gjelder å sette strålegrenser som er basert 
på hva vitenskapen finner ut.
Kanskje OED har et annet syn på saken om el-overføl-
somhet, sa hun. – Dessuten er jo ikke el-overfølsomhet en 
diagnose, sa hun med ettertrykk. Hun ønsket tydeligvis å 
få avsluttet samtalen.
– Kan dere bestemme NOE selv overhodet? spurte jeg. 
Det fikk jeg ikke svar på. Guro Grøtterud ble i det hele 
tatt mange svar skyldig.
På nytt spørsmål om hvem jeg skulle kontakte i OED, 
ga hun meg nummeret til sentralbordet! Uten noe mer. 
– Er dette nummeret til et sentralbord eller en sekretær? 
spurte jeg. Hun nølte litt og så sa hun: 
-«Nå tror jeg at jeg har svart på det du ba om. Takk for 
at du ringte. Ha det bra.» Klikk. Hun la altså på. Så slik 
endte samtalen vår. 
Så på den ene siden er det altså for få som ikke vil ha 
AMS til at det er et problem. På den andre siden er det for 
mange: hvis de skal tilrettelegge for alle el-overfølsomme, 
blir omfanget for stort, og da blir det et problem. YESS.

(Teksten er tidligere gjengitt i bloggpost Einar Flydal 
8.9.2017)
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FM-nettet slukkes – hva nå?
  Bente Gilbu Tilset

Som de fleste vet, ble FM-nettet slukket i 2017, og den nye 
tekniske standarden er DAB+. For å ta inn sendingene, 
må man enten kjøpe ny radio eller en adapter. Det er også 
mulig å ta inn radio via TV-apparat, PC og mobiltelefon. 
NRK har samlet mange råd på sine nettsider: https://www.
nrk.no/dab/. Jeg har ikke lest gjennom alt som står der, 
men det ser ut til å være mye nyttig informasjon. De som 
ikke tåler PC, kan kanskje få noen til å hjelpe seg med å 
lese informasjonen der.

Som ved andre “tekniske nyvinninger”, kan 
skiftet gi spesielle utfordringer for el-overføl-
somme. Men det meste lar seg løse hvis 
er oppmerksom på noen “fallgruver”. 
Radioapparater er i utgangspunktet 
mottagere – og avgir ikke høy-
frekvent stråling. Men mange 
kan plages av elektrisk støy og/
eller magnetfelt fra trans-
formatoren som er i funk-
sjon når radioen er koplet 
til strømnettet. Dette vil 
være samme problemstill-
ing enten man har en FM 
eller DAB+ radio. Løsninger 
kan være enten å sitte på god 
avstand fra apparatet eller å 
bruke det på batteridrift. 
Dersom man velger DAB+ 
adapter, skal man være klar over 
at enkelte av disse kommuniserer 
trådløst med det gamle FM-apparatet. 
Disse bør man muligens unngå dersom 
man er følsom for høyfrekvent stråling. Det 
finnes heldigvis adaptere som benytter ledning! 
Noen av adapterne har forskjellige tilleggsfunksjoner og/
eller avanserte skjermer. Disse kan benytte elektroniske 
komponenter som kan avgi “elektrisk støy”. Sannsynligvis 
kan problemene i stor grad unngås ved å velge en “enklest 
mulig” radio eller adapter. 

Andres erfaringer med DAB+ 
Jeg har ikke selv erfaring med DAB+ til innendørs bruk. 
Jeg har fått noen innspill fra Vibeke Dahl Skelton (som 
driver kontakttelefonen til FELO). Her er hennes råd: 
Alle DAB+ radioene har en radioantenne og det betyr at 
radioene er mottagere av signaler, på samme måte som FM 

Hva er DAB og DAB+?
  Bente Gilbu Tilset

Mange lurer kanskje på hva forkortelsen 
“DAB” står for – og hva som er forskjellen 
på DAB og DAB+. 
Jeg fant følgende informasjon på nettsiden 
http://radio.no/digitalisering/dab-vs-dab/:

DAB er en teknologi for digital radiokring-
kasting. 
DAB+ er en videreutvikling av DAB.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er en 
digital kringkastingsteknologi som er ut-
viklet i Europa og benyttes i en rekke land 
i verden. DAB brukes ofte som fellesbeteg-
nelse for både DAB og DAB+. Teknologien 
bar først betegnelsen DAB men har siden 
fått en teknisk oppgradering når det gjelder 
lyd og blitt utviklet til DAB+.

Hva er forskjellen mellom DAB og 
DAB+?
Da første generasjon av DAB ble lansert for 
mer enn 20 år siden var teknikkene for lyd-
komprimering mindre avanserte enn i dag 
og lyden tok mer plass for å oppnå samme 
lydkvalitet.
DAB+ gir enda mer plass og sørger for 
flere radiokanaler i sendernettene, i tillegg 
gir den bedre rom for tilleggstjenester som 
tekst og bilder som følger digitale radio-
sendinger. Signalsvakheter håndteres også 
ulikt i det to variantene, svinnende signal-
er på en DAB-radio høres ut som bobling 
mens med DAB+ glir signalet heller ut.
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radioene. De sender derfor ikke ut noe ‘stråling’ selv. 
Vibeke har målt i høyfrekvensområdet og kan bekrefte 
at det ikke ble registrert noe høyfrekvent stråling 
(“trådløsstråling”) fra radioapparatet. Hun har også 
målt lavfrekvent magnetfelt fra apparatet og funnet ut 
at det er høye verdier tett inntil apparatet, som for de 
fleste andre elektriske installasjoner. Radioen bør derfor 
plasseres minst 1,0 m fra kroppen.  Evt. kan man måle 
feltet for å finne ut av hvor langt unna radioapparatet 
man bør oppholde seg.

Det finnes mange ulike DAB+ radioer å få kjøpt i butikk 
eller over nettet og til ulik pris, størrelse og kvalitet. 

Prisforskjellen henger først og fremst sammen 
med lydkvaliteten, dvs. jo dyrere radio, 

jo bedre lydkvalitet. Enkelte mener 
lydkvaliteten til DAB+ generelt 

ikke er så god som ved FM-
sendinger.

En annen mulighet er 
da å ta inn DAB+ radio 
over internett. Da kan 
man høre radio bl.a. 
fra denne linken 
https://radio.nrk.no/
direkte. FELO anbe-
faler å benytte en  PC 
som har kablet inter-
nett. De fleste digital 

TVer har også et stort 
utvalg av radiokana-

ler tilgjengelig, både for 
innen-og utenlandsradio. 

Dvs. at du kan høre radio fra 
TV’en. 

Det er også mulig å få kjøpt DAB+ 
apparat med USB kabel, slik at radioen kan 

kobles til internett. Dette er altså en kablet løsn-
ing for radioen. Dermed kan man laste ned radiosend-
inger over internett eller kople til Spotify for å spille av 
musikk.

Vibeke har kjøpt en DAB+ adapter til bilradioen, hvor 
adapteren plasseres i sigarett-tenneren for å få strøm, og 
antennen legges lengst vekk i frontruten og ledningen 
går langs gulvet og opp langs hanskerommet i bilen. 
Vibeke synes det var enkelt å montere selv. Adapteren 
kostet ca. kr. 1000,-.

DAB+ i bil
  Bente Gilbu Tilset

Jeg lytter mye til radio i bilen – og det ble dermed behov 
for å finne en god løsning for å få DAB+ når FM-nettet 
slukkes. 
Jeg begynte med å snakke med verkstedet jeg bruker – 
og de var også behjelpelige med å formidle kontakt til en 
leverandør. Jeg lærte at mange omformere tar inn DAB+ 
signalene og gjør dem om til FM-signaler som sendes 
trådløst til den gamle radioen. Senderen i omformeren 
er veldig svak, men jeg ville likevel ikke ta sjansen på 
å ha en radiosender inne i bilen. I tillegg er mange av 
DAB+ omformerne ganske avanserte, blant annet med 
mulighet for bruk av mobiltelefon via Bluetooth. Dette 
var jeg definitivt ikke interessert i….
I fellesskap fant vi en god løsning. Jeg fikk montert en 
TINY C5 adapter med antenne i bakruta og ledninger 
frem til AUX inngangen på den gamle bilradioen. Strøm 
tas fra sigarettuttaket. Jeg har ikke klart å måle noen for-
styrrelser med mine apparater (høy- og lavfrekvent) og 
jeg har god erfaring med bruken etter å ha hatt DAB+ i 
et halvt års tid.

Det er noen små minuser med TINY C5 apparatet: Tal-
lene for kanalvalg er små og sitter på oversiden av skjer-
men. Jeg har derfor satt på en hvit tape med kanalnum-
rene på, for å lette valget. Skjermen er også litt i minste 
laget når jeg ønsker å lese hvilken musikk som spilles. 
Dermed kan fokus tas litt vekk fra trafikkbildet for meg 
som er litt nysgjerrig... 

Men: Som en bonus får jeg nå “alltid klassisk” – en kanal 
jeg har savnet! Og dattera mi er storfornøyd med en del 
av de andre “nye” kanalene. De fleste stedene i Oslo-
området er det dessuten gode mottaksforhold, slik at 
lyden i min bil blir bedre med DAB+ enn ved bruk av 
FM-radioen på samme kanal.
 

Foto: Privat
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Hvite soner er områder med så 
lite stråling at el-allergikere og 
el-overfølsomme kan oppholde 
seg der uten at deres immun-
forsvar utløser kaskader av 
allergilignende reaksjoner. 
Dette er med andre ord områder 
hvor vi opplever at vi tross alt er 
friske og helt vanlige mennesker. 

Personlig har jeg en slik sone i min 
trygge base hjemme i Lindås. Her 
har jeg mitt eget strålefrie rom hvor 
jeg behandler meg selv, bedriver 
yoga, mediterer og også sover i fred 
og ro. En annen hvit sone er en tykk 
steinkirke i Bergen sentrum, på et 
toalett i kjelleren hos Baker Brun 
i samme by og i et parkeringshus 
under et lokalt kjøpesenter. Jeg har 
over tid kartlagt mange slike små 
lokale hvite soner, og benytter dem 
som nedkjølende oaser i en allesteds-
nærværende strålevarm ørken. 

At jeg regelmessig velger - og blir 
tvunget til - å gå inn i slike hvite soner, 
er helt avgjørende for at mitt im-
munforsvaret ikke skal bli fullstendig 
overbelastet med bl.a stresshormoner. 
De hvite sonene er helt avgjørende for 
de selvhelbredende prosessene som 
hjelper meg å hente meg inn igjen slik 
at jeg kan fortsette den langvarige 
oppbygging av meg selv.

HVITE SONER
Områder med lite 
stråling

  Morten Wilhelmsen
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Jeg ble el-allergiker for 7 år siden og var de første 2 1/2 åra 
inne i et kontinuerlig fysiologisk og psykologisk mareritt, 
med en daglig influensa-lignende opplevelse i rundt 900 
dager, før min helse en dag - og ganske plutselig - befant 
seg på et immunologisk mye sterkere nivå. Jeg har frem-
deles en sterk el-allergi med meg hver eneste dag, men 
livet er stort sett ikke et mareritt lenger og de aller fleste 
dager kan jeg tidvis erfare at livet også kan være en svært 
så fantastisk opplevelse. 
Denne artikkelen handler mest om de hvite sonene 
i naturen, og primært om de områdene som er uten 
mobildekning, for jeg kan ikke garantere at alle disse 
områdene også er fri for f.eks. radar, trådløst internett fra 
et hytteområde eller et vannreservoar. Samtidig er det en 
liten mulighet for at dekningskartet ikke alltid er opp-
datert. I kartleggingsarbeidet av disse soner er det kun 
nødvendig å benytte dekningskartet til Telenor og ICE, 
fordi sistnevnte også benytter Telia sine mobilmaster. 
Det er samtidig praktisk å ha norgeskart.no tilgjengelig 
slik at man kan zoome inn på de aktuelle områdene, 
printe dem ut og inntegne de hvite sonene i kartet før 
du pakker sekken!

I sommer har jeg selv sjekket ut 2 slike soner i Hordaland 
og 4 i Telemark og konstatert at dekningskartene har 
vært ganske pålitelige. Derfor har utforskningen av disse 
områdene gitt meg både fysisk og psykisk styrke samt en 
uvurderlig livsgnist og inspirasjon. I bare to av områdene 
kjente jeg litt stråling, som nok kom av manglende 
oppdatering av dekningskartene.

Dette er det tredje året jeg har fått stor drahjelp av 
mine to gode venner Svein og Leif Inge. Uten deres 
tilstedeværelse hadde jeg nok ikke funnet motet til å 
legge ut på disse ekspedisjonene. Vi tilbringer noen 
dager sammen på sensommeren, dager som for meg 
er høydepunkt på året. 
Vi foretar ekspedisjoner i stadig nye naturområder og i 
år var de åpne for å sjekke ut mine hvite soner. Jeg var 
utstyrt med mobiler med abonnement fra Telenor og ICE 
for å sjekke dekningstroverdigheten samt med måleutstyr. 
I år var det to områder i Telemark fylke som ble besøkt. 
Den ene var Omnflugi Naturreservat på Blefjell i 
Notodden kommune, som gav en svært god opplevelse 
når vi hadde gått litt og kommet inn i den hvite sonen. 
Den samme gode erfaringen hadde jeg når vi parkerte 
bilen i den hvite sonen ved Kongsbergsæter i Sansetdalen, 
rett nord for Tinnsjøen. Her kan man også parkere med 
campingvogn eller bobil. Det er ikke mulig å beskrive den 
gode livsopplevelsen som oppstod etter å ha gått noen 
kilometer uten å få hodet full av grå bomull og i en kropp 
som bare reagerer med positive tilbakemeldinger.  

Hvite naturområder i Norge
De aller fleste hvite soner befinner seg i nasjonalparker og 
naturreservater. Store hvite soner befinner seg i nasjon-
alparkene i Nord-Norge, men det finnes det også flere 
nasjonalparker med stor grad av mobildekning. Den 
aller største hvite sonen har Anarjohka nasjonalpark, sør 
for Karasjok. Her kan man kjøre inn i den hvite sonen 
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og deretter padle eller gå flere mil i strålefrie landskap. 
I Troms er det endel hvite områder i Øvre Dividalen 
nasjonalpark. I Nordland kan hvite områder oppsøkes i 
Junkerdalen nasjonalpark hvis man kommer fra Sulitjel-
ma og holder seg på vestsiden av Balsvann. I Saltfjellet 
nasjonalpark er det de indre områdene som er hvite. Øst 
for Brønnøysund er det hvite soner i Lomsdal – Visten 
nasjonalpark, som kanskje er mest tilgjengelige med båt 
fra sjøen. Naturreservatet Fiskelausvatnet nord for Trofors 
i Grane kommune virker også lovende. I Nord-Trøndelag 
er det Blåfjella – Skjækerfjella øst for Snåsa som utmerker 
seg med hvite soner. I Møre og Romsdal kan man finne 
ganske gode områder i Trollheimen samt i de midtre deler 
av Dovrefjell-Sunndalsøyra nasjonalpark, som også går 
inn i Oppland fylke. I kystområdet av nordlige Hordaland 
ligger den hvite Tverrvassheia vest for Romarheimsdalen i 
Lindås kommune. 

Hardangervidda deles mellom Hordaland, Telemark og 
Buskerud. Her kan man også gå noen mil uten stråling, 
men det er uansett viktig å vite hvor dekningsområdene 
befinner seg!

På Aust-Agder siden ligger Rukkevann og flere hvite 
naturreservat side om side og i Rogaland er Longavatnet 
naturreservat i Hjelmeland et flott område med over 400 
år gamle trær.

På Luksefjell rett nord for Skien i Nedre Telemark er det 
en hvit sone man kan kjøre inn i og sikkert også  parkere 
for natten, eller man kan velge å ta natten langs den hvite 
veien i Smådøldalen – nord for Rødberg retning Geilo i 
Buskerud. I samme fylke ligger Strømsåsbygda et par mil 
nordvest for Hønefoss. For Osloværinger er Finnemarka 
3 mil vest for byen verd å ta en kikk på. I sørlige Hedmark 
og en mil sør for Kongsvinger ligger Nygårdsmyrene 
naturreservat og omliggende skogsområder som vekker 
min nysgjerrighet.

I Sunnhordland ligger en svært spennende hvit sone 
i bygda Eikemo ved Åkrafjorden, bare få mil NØ for 
Skånevik i Etne kommune. Området befinner seg rett sør 
for isbreen Folgefonna. Mange har flyttet fra denne bygda 
de siste 10-årene, fordi den ligger avsidesliggende til uten 
veiforbindelse annet enn ned til fjorden. I tre av husene 
er det fremdeles liv og røre. To av de bosatte driver blant 
annet med geiter og en tredje – Geir Arne Eikemo -  har 
kastet seg over turismen og driver traktorsafari. Folk blir 
hentet i båt og fraktet 6 km opp til Eikemostølen. I en 
telefonsamtale med ham fikk jeg bekreftet at det stort 
sett ikke var dekning i bygda, men ICE sitt dekningskart 
viser et skille omtrent midt i bygda, men området opp til 
Eikemosetra er en klar hvit sone. Han fortalte at det nok 
også var hus til leie både i bygda og oppe på setra, så her 
er det nok mulig for el-allergikere å slå seg ned, så dette 
må utforskes nærmere!   

Når man skal snakke med lokalbefolkningen og skal 
spørre om parkering og overnatting i slike hvite soner, er 
det strategisk å forberede seg ved å ta med et par sider fra 
legeforeningen i Østerrike som viser hvordan de tar el-al-
lergi på alvor og hvordan de diagnostiserer oss. På denne 
måten kan vi hjelpe folk til å ta det første steg mot å åpne 
sitt sinn for et fysiologisk helse-fenomen som de foreløpig 
har hørt at sannsynligvis dreier seg om en psykisk effekt.
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  Marit Kaarhus

Det var en drøm - og det ble til virkelighet! 
Et friskt hus som puster og er godt å være i. 
Tegnet av en antroposofisk arkitekt, og 
bygget i ”hel ved”. 

Huset som Strålevetts medarbeider har vært 
så heldig å få besøke ligger på Hvalstad i 
Asker. Det er rett og slett en oase, som vitner 
om at det som kan virke umulig likevel kan 
være mulig. Det gir oss håp og tro på at en 
framtid med mindre selvpåførte miljøgifter 
er mulig, dersom vi får informasjon om 
hvilke muligheter som fins og er villige til 
å etterspørre dem. Å være på besøk i dette 
huset var en fryd for både kropp og sjel.

Eierne av huset skulle begge oppholde seg i utlandet 
i vinter. Derfor tok FELO-medlem Kristin Søbstad 
kontakt med FELO for å tilby el-overfølsomme å 
leie deler av huset deres mens de var borte, siden 
huset har svært lave elektromagnetiske felt og slik 
sett er ideelt for el-overfølsomme. Hun og man-

nen Morten Lossius har lagt ned en masse arbeid 
og omtanke for å få realisert drømmen om et tvers 
igjennom helse- og miljøvennlig hus. De har valgt 
å benytte en antroposofisk arkitekt og konstruksjon 
i massivtre. Arkitekten som har tegnet dette huset 
heter Jan Arve Andersen og er fra Asker. Andre 
arkitekter kan naturligvis også tegne hus i massiv-
tre.

Ideen bak antroposofisk arkitektur ble av eieren 
svært forenklet forklart omtrent slik: Antroposofisk 
arkitektur er organisk og tar hensyn til prinsipper 
i naturen. Blant annet er de opptatt av menneskets 
sjel, som er innerst, og som beskyttes av kroppen. 
Kroppen beskyttes av klærne, og kroppen med klær 
beskyttes av huset, som i sin tur beskyttes av busker 
og trær utenfor. Det er følgelig snakk om flere lag av 
materiell beskyttelse – hvor sjelen holder til innerst. 
Huset er planlagt ut fra en bærekraftig tankegang, 
og det er i all hovedsak bygget av kortreiste natur-
materialer. Det er bygget/konstruert av firmaet 
”Holz 100”, som er et østerriksk firma som hadde 
produksjon på Elverum, men som nå er lagt ned 
inntil videre. (Det tyske ordet holz betyr tre eller 
trevirke, og husene er bygget av 100 % tre.) 

Et drømmehus
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Alt treverket som er benyttet er såkalt saktevokst gran 
og furu – mest furu. Når trærne vokser sakte, fordi det 
er kaldt eller høyt over havet, blir årringene tettere og 
treverket tyngre og mer bestandig. Treverket trenger 
ikke noe impregnering, beising eller maling for å holde 
seg fordi materialene er saktevokste og ”impregnert” 
fra naturens side.

Det er tilstrekkelig med naturlig ventilasjon gjennom 
veggene, som er av heltre. Det er ikke noen plastduk i 
veggene, og det merkes når man kommer inn i huset: 
følelsen av å gå inn i en plastpose er rett og slett ikke 
der. For en befrielse for kroppen! 

Huset har heller ikke noe mekanisk ventilasjonsanlegg. 
Siden huset er konstruert av massivtre, med diffusjon-
såpen konstruksjon, gis det dispensasjon fra plastduk 
og ventilasjonsanlegg. Diffusjonsåpen kostruksjon 
betyr at fukt/vanndamp kan bevege seg gjennom 
veggen. Akkurat som på et gammeldags tømmerhus. 
I stedet for hele, runde tømmerstokker består Holz 
100 husene av lag på lag med veldig tykke ”planker” 
som ligger lagvis: horisontalt, vertikalt og diagonalt, 
med luftlommer i mellom. Ytterst er det ytterpanel. 
Ellers er det ikke noe annet enn disse tykke lagene med 
massivtre i veggene. Det er ingen isolasjon eller lim 
eller noe annet enn rent treverk. Innvendig ser 
man massivtreet som Kristin har lasert med Livos 
(miljøvennlig lasering). Innerveggene kunne like gjerne 

vært ubehandlet, men skulle de overflatebehandles var 
det viktig at det ble gjort med diffusjonsåpen beis eller 
maling. Taket er også laget av skikkelig treplank, og det 
er også vedlikeholdsfritt. Til og med spikerne er av 
tre – det brukes kun skikkelige treplugger.

Siden det ikke brukes annet enn 100 % naturlig materi-
ale, blir det heller ingen giftige gasser verken i produk-
sjonsprosessen eller mens man bor i huset. Det blir 
ikke noe bygningsavfall og støv heller. Veggelementer, 
takelementer og etasjeskillere prefabrikkeres på fabrik-
ken, og monteres på byggeplassen. 

Huset er temperaturregulerende, med stor varme-
lagringsevne i det massive treverket, slik at solvarmen 
tas vare på gjennom døgnet. Det bidrar til mindre 
oppvarmingskostnader. I tillegg er fukt-lagringsevnen 
god, noe som innebærer at luftfuktigheten holder seg 
høyere i dette huset enn i vanlige trehus vinterstid, fordi 
veggene tar opp, lagrer og gir fra seg fukt fra luften 
ettersom hvor tørr eller fuktig lufta er. Slik får man godt 
inneklima på en helt naturlig måte!

Det elektriske anlegget har også noen finesser: Ved 
inngangen til hvert soverom er det en bryter hvor man 
kan slå av/på strømtilførselen til hele rommet. Ved å slå 
bryteren av, kan man sove i fred, helt uten elektromag-
netiske felt fra el-anlegget. 
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På spørsmålet om det ikke ble veldig dyrt å bygge med 
massivtre i vegger og tak, svarte Kristin at de kunne ha 
bygd rimeligere, men at de prøvde å gjøre et helhetlig 
regnestykke som tok i betraktning totalutgiftene på 
lang sikt. De trenger aldri å male/beise huset verken 
innvendig eller utvendig. Bare her er det masse 
arbeid og kostnader å spare på lang sikt. 
De har ikke hatt noen kostnader med 
installasjon av ventilasjonsanlegg og 
har følgelig heller ingen utgifter 
til drift og vedlikehold av det. 
Dessuten er alt trevirket ”gjen-
bruk”, og følgelig rimeligere. 
Det er trevirke som er blitt 
forkastet p.g.a. små hakk som 
gjorde at det ikke kunne brukes 
under limtreproduksjon av et 
annet firma, for der måtte alt være 
helt feilfritt. Så huset har et litt grovt, 
rustikt preg i forhold til andre trehus.

Kristin forteller at de også har vært opptatt av at de vil 
spare masse penger og krefter på ikke å bli syke p.g.a. 
dårlig inneklima og andre miljøgifter som man vanlig-
vis omgir seg med i en såkalt normal bolig. Her sparer 
vi kanskje også staten for store beløp, legger hun til. 
Vi har bygd et nokså stort hus, vi kunne bygd mindre 
og derved også fått kostnadene ned. Vi er villig til å 
betale ekstra for å kunne bo i et giftfritt og miljøvenn-

lig hus – noe som egentlig er helt absurd, men slik har 
det blitt. For oss må hjemmet være et sted hvor vi får 
krefter, henter energi og trives, sier hun.

Det mest forunderlige etter å ha besøkt dette huset er 
hva i all verden det kan komme av at ikke bolighus 

i massivtre, slik som dette, blir løftet fram av 
myndighetene som den ideelle løsning på 

en rekke problemer. Jeg undres: Ønsker 
vi ikke friske hus som bidrar til at folk 

holder seg friske? Ønsker vi ikke å 
redusere bruken av giftige mate-
rialer som skaper store mengder 
miljøskadelig bygningsavfall? 
Ønsker vi ikke å legge til rette for 

at ikke enda flere skal måtte pådra 
seg astma- og allergiplager? Ønsker 

vi ikke å bruke den enorme mengden 
trevirke som vokser nær sagt over alt i lan-

det vårt – og som på toppen av det hele ville 
bidra positivt i klimaregnskapet, i tillegg til alle de 

andre fortrinnene som dette suverene byggematerialet 
gir oss?

Det er fantastisk at det er mulig å bygge hus helt uten 
giftige materialer, lim, beis, maling osv, og som likevel 
holder seg – vedlikeholdsfritt - i hundre år! 
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no


