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Vluchten opgeschort omdat 5G hoogtemeter in de war zou sturen
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Emirates, ANA, Japan Airlines en Air India schorten een aantal vluchten naar Amerikaanse luchthavens op. 5G-netwerken rond
sommige luchthavens zouden storingen veroorzaken bij bepaalde hoogtemeters. Ook in ons land zijn er zorgen over het toekomstige
5G-netwerk en de veiligheid van het luchtruim, zegt regulator BIPT.

“De hoogtemeter die door 5G in de war zou geraken, is een radio-altimeter die vooral in heuvelachtig gebied gebruikt wordt”, zegt
luchtvaarteconoom Wouter Dewulf. “De radiofrequenties die zo'n altimeter gebruikt, liggen heel dicht bij de frequenties die in de
Verenigde Staten gebruikt worden voor het supersnelle 5G. Deze frequenties zouden elkaar dus kunnen storen, met mogelijk
catastrofale gevolgen.”

Ook in Europa en in ons land zijn er zorgen om de veiligheid van het luchtruim en 5G. “We hebben aan de mobiele operatoren
gevraagd om voorlopig geen 5G uit te rollen op en rond de luchthavens en heliports”, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. Wel
benadrukt Smedts dat de kans op problemen in Europa kleiner is dan in de VS.

Volgens het BIPT is de Europese telecomregulator een onderzoek begonnen en heeft het European Union Aviation Safety Agency
voorlopig geen omstandigheden kunnen vaststellen waarin die storingen zich kunnen voordoen. Voorlopig lijkt de kwestie vooral een
probleem voor toestellen van Boeing, specifiek de 777.

Japan Airlines en ANA laten weten in een mededeling dat ze instructies hebben gekregen van de fabrikant om met hun Boeings 777
heel wat Amerikaanse luchthavens te mijden. Emirates laat weten dat het niet langer zal vliegen met Boeings 777 op Boston, Chicago,
Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco en Seattle. (adm)
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