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Å kollidere i 90 km/t uten
bilbelte tilsvarer et fritt fall
på 32 meter.

Å kollidere i 70 km/t uten
bilbelte tilsvarer et fritt fall
på 19 meter.

Å kollidere i 50 km/t uten
bilbelte tilsvarer et fritt fall
på 10 meter.

Å kollidere i 30 km/t uten
bilbelte tilsvarer et fritt fall
på 5 meter.

Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli drept med 
ca. 50 prosent for bilfører, 45 prosent for forsete-
passasjerer og 25 prosent for passasjerer i baksetet 
ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).
Husk også å rette opp seteryggen slik at du ikke ligger 
for mye ned, og juster hodestøtten slik at den passer din 
høyde

Litt bilbelte fakta:
• Hvis alle hadde brukt bilbelte i bil og buss ville trolig 
30-40 færre blitt drept. 

• Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli 
drept med 40-50% for fører og forsetepassasjerer.

En person uten bilbelte i baksetet kan 
være livsfarlig for deg som sjåfør ved en 
bråstopp - selv om du bruker bilbeltet 
selv.

Bruk bilbelte alltid – også 
på korte turer!

Det er påbudt å bruke bilbelte!



Testene ble filmet, og du finner filmen på våre websider. 
Baksete-passasjeren (dukken) ble kastet framover, den ødela 
seteryggen på forsetet, midtkonsollen ble knust og hodet 
smalt i dashbord og frontrute. En sikker dødsulykke

Nullvisjonen har utført en 
test – «Bråstopp i 70» for å vise hva 
som skjer med en passasjer (dukke) som 
sitter i baksetet uten bilbelte.

Bruk belte også i buss og taxi

Mannen veier 75 kg. Han vil i en kollisjon i 40 km/t
kastes framover med en kraft på ca. 470 kg.

Kollideres det i 80 km/t vil han veie hele 1990 kg!
(Dobles farten så 4-dobles energien.)

Dersom du ikke sitter fastspent vil airbagen kunne skade 
deg i en ulykke. Du bør ikke sitte for nær airbagen, og 

du må aldri plassere barn under 140 cm foran en airbag i 
passasjersetet foran. Sideairbagene utgjør ingen fare for 

barn i bil, men de beskytter mot skader.

Bussen er stor og tung og det er store krefter i sving 
om det skulle skje en ulykke, og ulykker med buss skjer. 
Bruker du ikke beltet og bussen havner i en ulykke, blir 
du mest sannsynlig slengt rundt i bussen. Da kan du 
skade deg selv og andre. Flere bruker belte i forsetet 
enn i baksetet og mange dropper belte når de reiser 
med buss eller taxi. Dersom du ikke bruker bilbelte når 
du sitter i baksetet – eller i buss, risikerer du ikke bare 
å skade deg selv, men du kan også skade de som sitter 
foran deg. Hvis du veier 75 kilo og frontkolliderer i 50 
km/t, vil du treffe seteryggen foran deg med en kraft 
som tilsvarer flere tonn. Det kan medføre dødelige 
skader for deg selv og for den som sitter i forsetet.

Beina på dashbordet kan gi 
livstruende skader

Airbag



Løse gjenstander i bilen er farlige 
dersom du bråstopper!

Med hvilken vekt kommer de 
fykende framover?

Og hva om en passasjer i baksetet 
sitter uten bilbelte?

Hva skjer med de som 
får denne vekten i 

hodet?
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NULLVISJONEN
www.nullvisjonen-agder.no

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket fremtid 
hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Vår viktigste oppgave er å drive informasjons- og 
holdningsarbeid for å opplyse om hvor viktig 

trafikanters atferd er for å hindre ulykker.

DE FLESTE ULYKKER 
I TRAFIKKEN SKYLDES 

VÅR EGEN ATFERD!


