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 Ønsker du mer informasjon om dette eller andre emner innen
trafikksikkerhet henviser vi til våre nettsider

www.nullvisjonen-agder.no. 

På nettsidene finner man god og fyldig informasjon, filmer, råd,
henvisning til Trygg Trafikks nettsider for fyldig redegjørelse for

lover og forskrifter, brosjyrer for nedlasting mm.

Nullvisjonen samarbeider med: 

Nullvisjonen

Sikring av barn i bil



Ca. 0 - 15 mnd:
Barnet skal sitte i bakover-vendt 
babysete helt fra det er nyfødt. Når 
barnets hode stikker over kanten er 
det på tide å bytte til større sete. 

Ca. 9 mnd – 4 år:
Bakovervendt barnestol er sikrest.
Det anbefales å bruke dette så lenge 
som mulig, helst til barnet er 4 år. 

Ca. 4 – 11 år:
Barnet bør bruke stol med rygg og 
hodestøtte. Diagonalbeltet skal ligge 
over skulderen, ikke under armen eller 
bak ryggen. Hoftebeltet over hofter og 
lår, ikke over magen. 

Det er påbudt å sikre barn i bil!
Barn som er under 135cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr 
som er riktig i forhold til barnets vekt. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke 
godkjent barnesikrings-utstyr dersom slik utstyr er tilgjengelig i bilen. Reglene 
gjelder for barn under 36 kg, etter dette skal både barn og voksne sikres
med bilbelte. 
Barn skal ikke sitte i bakovervendte barnestoler der det er aktiv airbag. 

Vekten av en voksen persons hode utgjør kun 5-6% av kroppsvekten.
For barn 0-18 mnd utgjør hodets vekt hele 20-25% av kroppsvekten.
Dette er den viktigste grunnen til at barn må sikres annerledes i
bil enn voksne. 

Forovervendt barnesete gir barnet en 
kraftig nakkesleng. Risikoen for skader 
på hode, nakke og indre organer er 
stor.

Bakovervendt barnesete gir en 
skadereduksjon på 90%.

Denne brosjyren fra Trygg Trafikk er
på 12 sider og kan bestilles på deres 
nettsider. 

Den kan også lastes ned som PDF. 
I denne kan man lese mer om lover og 
regler for godkjenning av barneseter. 

Det beste barnesetet er det som brukes riktig!
Bruk bakovervendt sete så lenge som mulig! 


	Page 1
	Page 2

