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Jeg ser at Strand restaurant ble kåret til 
Årets bedrift. Det tenker jeg smakte!

Med velsmakende hilsen Gutten i Stikka

«

Mobiltelefon. Jeg viser til oppslag 
i Budstikka den 6. februar og 
intervju med Lars Klæboe fra 
Statens strålevern, som beroliger 
mot frykten for at stråling fra 
mobiler og mobilmaster kan ha 
helseskader. 

JEG VIL BE OM AT Budstikka gir 
sine lesere mulighet for å ta en 
titt på hva som er de faglige for-
utsetningene for de beroligende 
uttalelsene han får spalteplass 
for:

De faglige forutsetningene for 
Statens stråleverns grenser er at 
skade kun kan oppstå som resul-
tat av oppvarming ved at strå-
ling absorberes av kroppen. 

Dette er 1950-tallets fysiske 
forståelse av stråleskader, og vil 
kreve stråling som er anslagsvis 
1 million ganger sterkere enn 
den som brukes til mobilkom-
munikasjon, så det vil aldri skje 
i praksis. 

Med en slik forutsetning vil 
stråling under strålegrensene 
aldri kunne være helsefarlig, 
og Klæboe har på disse premis-
ser rett i at slike skader ikke er 
påvist av mobilkommunikasjon. 

Problemet er bare at at det 
fins tusenvis – ja, tusenvis – av 
forskningsartikler som påviser 
biologiske virkninger ved strå-
ling svakere enn grenseverdiene. 

I tillegg til å holde fast på sin 

antikverte skadeforståelse, stiller 
Statens strålevern og det organ 
der de henter sine grenseverdier 
fra (ICNIRP), krav om at fors-
kning som mener å påvise ska-
der, men som ikke kan redegjøre 
for hvordan skaden skapes, ikke 
skal godtas. 

Dette er et særdeles uviten-
skapelig krav – i klasse med om 
man ikke skulle akseptere under-
søkelser som viser sykdomss-
mitte før bakterier og virus var 
påvist. 

Dette absurde kravet er dess-
verre gått inn i «bransjen» og 
virker sterkt konserverende på 
deres forskning. 

Det fører til at åpenbare funn 

som aksepteres og anses som 
relevant og god forskning blant 
oppdaterte forskere innen blant 
annet cellebiologi og kreftfors-
kning, overses og avvises av disse 
forvaltningsmessige autorite-
tene. 

Det skader befolkningen at 
våre myndigheter baserer helse-
politikk på slik antikvert kunn-
skap. 

JEG BER OGSÅ OM AT Budstikka 
oppfordrer folk til å gjøre sin 
egen lille undersøkelse ved å 
teste for biologiske effekter av 
mikrobølget stråling som er 
rundt 1/1000 så svak som fra 
mobiler: Se einarflydal.com, der 

beskrives testen man kan gjøre 
selv hjemme, og attpåtil spise 
den etterpå. 

På dette nettstedet vil man 
også finne påstandene i denne 
teksten utdypet, med referan-
ser til faglitteratur for dem som 
ønsker å sikre seg at det som er 
skrevet her, ikke er løse påstan-
der.

Einar Flydal, 
pensjonist fra telekom og IKT

Når strålesynet er som orginalest

Trafikk. Løft hodet, tenk 
nytt. Gamle løsninger 
for E18 vil forsterke 
dagens problemer.

ASKER OG BÆRUM HØYRE er på 
ville veier når de støtter utbyg-
gingen av Vestkorridoren (E18). 

Å rulle ut en vei på størrelse 
med en fotballbane gjennom 
tettbygd strøk er en løsning 
ingen andre storbyer velger, ei 
heller byer langs E18 mot Kristi-
ansand. 

Vi blir med andre ord den 
eneste bygda som får en europa-
vei (E18) gjennom et tett bygde-
strøk.

Vestkorridoren har vært utre-
det i over 20 år uten at man har 
klart å heve hodet over plankar-
tet. 

Oslo har som kjent ingen pla-
ner om å øke kapasiteten på E18. 
Hvorfor skal det da brukes rundt 
40 milliarder kroner på 10 km 
vei, når trafikken bråstopper ved 
Lysakerbroen?

Økt veikapasitet har alltid 
bidratt til å øke fremkomme-
ligheten. Dessverre er dette en 
effekt som ikke varer lenge. 

I OVER 40 ÅR i arbeidslivet med 
arbeidssted i Oslo har jeg hele 
perioden brukt samme reisetid 
med bil fra Bærum til jobben. I 
mellomtiden har E18 blitt byg-
get ut betydelig uten at dette har 
hjulpet. 

Denne utviklingen bekreftes i 
Budstikka 23. oktober 2014 av 

arealplanlegger Oddrun Helen 
Hagen i Sweco. 

Jeg mener at spørsmålet om 
trafikkproblemene i Bærum må 
løftes til et høyere nivå. Hvis 
man er villig til å bruke 40 mil-
liarder kroner, må det være lov 
å lete etter andre konsepter som 
tilfredsstiller kommunens behov. 

Det er ikke vanskelig å være 
enig om et ønske om å få redu-
sert trafikken på dagens trasé. 
Men må man bygge en tunnel-
bane for biler? 

Målet må være å frigjøre 
kapasitet ved å etablere konsep-
ter som gir betydelig bidrag til å 
redusere gjennomgangstrafikken 
på E18 gjennom Bærum.

Er det derfor ikke bedre å 
bruke deler av de 40 milliarder 

til å forsterke den planlagte vei-
utbyggingen over Oslofjorden, 
slik at E18 ikke lenger går innom 
Oslo, men rett til Sverige via 
Akershus/Østfold?

EN SLIK LØSNING VIL gi en vinn-
vinn-effekt, siden dagens E18 blir 
avlastet og finansieringsbehov 
for Oslofjordforbindelsen blir 
styrket.

I tillegg vil investeringen i ny 
E18 gjennom Østfold lettere for-
svares ved at denne strekningen 
kobles direkte på E18 sørover 
mot Vestfold og Sørlandet. 

Hvis man samtidig også bru-
ker deler av de resterende 
midlene på investeringer i mål-
rettede kollektivtiltak, slik at en 
betydelig andel av trafikkvek-

sten tas med buss, bane og tog, 
vil dagens veikapasitet bli ytterli-
gere styrket.

En slik utvikling vil være i tråd 
med langsiktige politiske mål 
definert i Nasjonal Transport-
plan.
   Mitt skrekkscenario er at man 
velger gamle løsninger for å løse 
viktige mål. Tidligere utbyg-
ginger viser at ledig kapasitet på 
E18 relativt raskt fylles opp med 
nye biler. 

Velger man å prioritere 40 
milliarder kroner på en vei som 
vil få flere til å bruke bilen, blir 
det ikke morsomt når denne 
økte trafikken kommer til Lysa-
ker hvor kapasiteten ikke har 
økt. 

Vestkorridoren har i dag et 

trafikkmønster hvor det er like 
mye kø på morgenen og på 
ettermiddagen. 

I praksis betyr dette at Asker 
og Bærum Høyre velger løsnin-
ger som forsterker dagens tra-
fikkbilde, slik at biler vil stå i kø 
hele dagen.

MED ET SLIKT fremtidsscenario ser 
jeg for meg den politiker som 
om 15 år vil se tilbake på at de 
kjempet gjennom en investe-
ring på 40 milliarder kroner, og 
som det viste seg ikke bidro til å 
bedre fremkommelighet.

Tore Dønnum,
Hosle

Feil løsning for ny E18

innspill

«Mitt skrekk-
scenario er at 

man velger gamle 
løsninger for å løse 
viktige mål.

GJENNOM BÆRUM: – Målet må være å frigjøre kapasitet ved å etablere konsepter som gir betydelig bidrag til å redusere gjennomgangstrafikken på E18 
gjennom Bærum, skriver innsenderen.  FOTO: KARL BRAANAAS

innspill


