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Ny forskning avslører: Slik unngår du å bli
bilsyk

Hele to av tre personer er disponert for å bli bilsyke. Det går hardest utover
småbarn og tenåringer, men også voksne blir bilsyke. Legg bort
mobiltelefonen eller andre skjermer er ekspertenes enkleste råd.

I et nytt studium som Ford har fått utført ved Fords forsknings- og
utviklingssenter i Aachen i Tyskland, viser det seg at voksne som så på en
skjerm i bare ti minutter begynte å kjenne seg bilsyke.

Vil redusere risikoen i fremtidens biler



- Bilsyke kan faktisk gjøre familieturen til et mareritt med mamma og pappa
som hele tiden kikker seg bakover, samtidig som de forventer det verste. Når
vi jobber med fremtidens biler gjør vi alt vi kan for å redusere risikoene for
bilsyke, sier sjefsingeniøren ved forskningssenteret, Eike Schmidt.

Gjesping og svetting er varsler for tilstanden som forårsakes av at hjernen
mottar motstridende signaler fra øyet og balanseorganene til kroppen som er
i øret. Babyer blir ikke bilsyke før de starter å gå. Kjæledyr kan imidlertid bli
rammet, og utrolig nok kan også gullfisk bli bilsyke/sjøsyke. Sistnevnte er
observert av sjøfolk.

Stor guide: Finn den beste familiebilen for ditt behov

Høyere festet skjerm ga mindre bilsyke

- Bilsyke er et komplekst problem. Det er en naturlig reaksjon på en unaturlig
påvirkning av sanseorganene. Det kan ikke bli kurert, men vi kan lindre
symptomene, sier professor Jelte Bos som er ekspert på perseptuelle og
kognitive funksjoner i den uavhengige forskningsorganisasjonen, TNO.

Les også: 5 grunner til at nye Ford Focus nok engang en helt ny standard i
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klassen

I de innledende testene Ford foretok, fant de ut at hvis skjermen det ble sett
på ble festet høyere, og veien kunne sees på begge sider av den, så ble
forsøkspersonene i mindre grad bilsyke. I de videre eksperimentene vil de
også undersøke muligheter for å gi bilpassasjerene informasjon om svingete
veier eller humpete broer.

- Samtidig er det en kjensgjerning at jevn og mindre aggressiv kjørestil
reduserer sjansen for at passasjerene blir kvalme. Det bidrar også til lavere
drivstoff-forbruk, sier professor Bos.

Her er noen tips han har mot bilsyke:

• Det er bedre å sitte midt i baksetet enn på sidene. Det beste
stedet er å sitte foran. Da ser du veien best.

• Kjør jevnt. Unngå brå oppbremsinger, kraftig akselerasjon og
ujevnheter i veibanen.

• Hjelp de som er bilsyke til å tenke på noe annet. Hva med en
familiesang eller quiz?

• Drikk Cola, spis ingefærkjeks og unngå kaffe.
• Bruk en pute eller en annen støtte som holder hodet i ro.
• Bruk bilens klimaanlegg for å ha frisk luft hele tiden.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
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through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.



Kontaktpersoner

Anne Sønsteby
Pressekontakt
Informasjonsdirektør Ford Motor Norge
asonste1@ford.com
+47 - 905 10 518

mailto:asonste1@ford.com
tel:+47 - 905 10 518

