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«TV2 hjelper deg» kåret underkjent alkomåler til testvinner:

– TV2-test kan gjøre folk
til ufrivillige fyllekjørere
– Det er svært bekymringsfullt at TV2 i det hele tatt plukker ut og tester en
alkomåler som er underkjent av det mest anerkjente testlaboratoriet i
Norden. De risikerer å gjøre tv-seerne til ufrivillige fyllekjørere.
Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen MA - rusfri trafikk er
oppgitt over en test som torsdag ble vist i programmet «TV2 hjelper deg».
Reportasjen tok for seg fire såkalte alkomålere, hvor hensikten var å vurdere
de ulike apparatenes presisjon og pålitelighet. Testdeltagerne konsumerte
større mengder alkohol før de flere ganger ble bedt om å blåse i fire ulike
alkomålere. Resultatet ble deretter sammenlignet med promillen som ble
målt ved hjelp av politiets standardutstyr.
«Vinneren» av testen ble produktet Alcoscan AL 7000. Produktet blir også
markedsført under modellnavnet Alco Check AL-7000, og er det samme som
ble underkjent av det mest anerkjente testlaboratoriet i Norden, Testlab i
Sverige.
– Brukerne av dette apparatet risikerer at de blåser grønt mens de ennå har
promille i blodet. Det er helt åpenbart at denne testen ikke er kvalitetssikret,
og tv-kanalen kan dermed lure folk til å stole på et apparat som i
virkeligheten kan gjøre dem til ufrivillige fyllekjørere. Vi er i utgangspunktet
positive til at folk velger å kontrollere at julebordspromillen er ute av
kroppen før de setter seg bak rattet, men de må naturligvis bruke målere som
er til å stole på. Det er altså ikke produktet som TV2 kåret til testvinner, sier
Fjellvang Kristoffersen.

Ifølge administrerende direktør Tomas Jonsson i TestLab er måleteknologien
i Alcoscan AL 7000 «riktig illa». For at en alkomåler skal gi et pålitelig
resultat, trenger den minst 1,2 liter luft. Problemet med denne måleren er at
den tillater å ta pusteprøve altfor tidlig, altså lenge før den har fått 1,2 liter
luft. Da kan man få hele 70 til 90 prosent feil måleverdi.
– Min vurdering er at TV2 har for dårlig kunnskap om hvilke viktige faktorer
som må oppfylles for at man skal kunne si at en alkomåler er bra, skriver
Jonsson i en post til MA - rusfri trafikk
De andre apparatene i TV2s test er godkjent av det svenske laboratoriet.
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