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Barn skal bruke
riktig sikringsutstyr i bil
Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye eller
over 36 kilo tunge. Barna skal alltid bruke barnesikringsutstyr som er godkjent i Norge
og som passer til barnets vekt.
Slik sikrer du barna best i bilen:
- Barn bør siFe i bakovervendt barnesete til de er minst 4 år.
- Når barnet bruker beltestol (stol som bruker bilens bilbelte) eller pute, skal
beltet ligge over skulderen og hoKene. (Ikke bak ryggen eller under armen,
og ikke over magen). Husk å stramme beltene godt.
- Husk å følge bruksanvisningen, og vær sikker på at bilsetet er riktig montert.
- Barn som er lavere enn 140 cm skal ikke siFe i forsetet dersom bilen har airbag.
Barnet kan siFe i forsetet hvis du kobler ut airbag’en.
- Ta gjerne med barnet og bilen når du skal kjøpe barnesete. Da får du sete
som passer til barnet og bilen, og du får hjelp til å montere setet riktig.
Baby:
Babyer bør siFe i et bakovervendt babysete, som er festet på riktig måte i bilen.
Setet festes med bilens bilbelter.
Babyer bør ikke ligge i babybag som sikres med neF. DeFe gir høy risiko for
alvorlige eller dødelige skader ved en kollisjon.
Små barn:
Småbarn, opp til minst fire år, er best sikret i et bakovervendt barnesete
(med ryggen mot kjøreretningen).
Barn som veier over 9 kg og kan siFe alene, kan bruke barnesete.
Disse finnes for både bakover- og forovervendt montering.
Det finnes også seter som kan monteres begge veier.

Større barn:

Ta gjerne pauser underveis når du kjører lange turer med barn i bilen. Da får barnet
beveget seg liF. Små barn og babyer som sover og virker tilfreds, kan fint kjøre noen
timer. Barnets rygg blir ikke skadet av deFe. Når barnet er større og siFer oppreist,
bør du legge inn jevnlige pauser.
Her kan du lese mer om hvordan barn skal sikres i bilen. Informasjonen finnes på flere
språk: www.vegvesen.no/_aFachment/58689/binary/480417?fast_title=Brosjyre+-+
sikring+av+barn+i+bil+.pdf
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Barn skal bruke beltestol eller pute til de er minst 135 cm høye. Når barnet vokser ut
av beltestolen, bør det bruke bilpute til det er over 150 cm høye eller veier over 36 kg.
Barn som siFer i beltestol eller på bilpute må festes med bilens trepunktsbelte.

