
Sikkerhet i bil
– barn og voksne 



Det er påbudt å bruke 
bilbelte for voksne og å 
sikre alle barn i bil i 
Norge. Barn som er 
lavere enn 135 cm skal 

sikres med sikringsutstyr som 
er tilpasset barnets vekt. 
Sjåføren har ansvaret for at 
barn under 15 år er lovlig 
sikret, og vil få gebyr i en 
eventuell kontroll.

Barn under 
135 cm må  
ha eget 
sikrings utstyr 
i bil

En usikret eller feilsikret person kan bli 
alvorlig skadet selv om farten er lav. 
Det er derfor viktig alltid å sikre barn 
og voksne, også på korte turer, for 
eksempel til barnehage eller skole. 

Barnesikringsutstyr:
Barnesikringsutstyret er inndelt etter 
vekt på barnet. Det er svært viktig å 
følge bruksanvisningen nøye, slik at 
barnestolen er riktig montert i bilen. 
Be gjerne om hjelp til montering i 
butikken der du kjøper utstyret. 

Brukt utstyr 
Hvis man kjøper en brukt barnestol 
bør den ikke være eldre enn fem år, 
og man må vite at den ikke har vært 
utsatt for en kollisjon. 

135 cm



Spedbarn
0 – 13 kg (0 til ca. 12 mnd)

En bakovervendt (med ryggen mot 
bilens kjøreretning) babystol gir best 
sikkerhet, og anbefales helt fra barnet 
er nyfødt. 

Småbarn 
9 – 18 kg (ca. 1 til 4 år)

Småbarn skal sikres i en barnestol. 
En bakovervendt barnestol gir best 
sikkerhet, men forovervendte 
barnestoler er også godkjente i 
denne vektklassen. 

Vi anbefaler å sikre barnet 
bakovervendt så lenge som mulig, 
helst til barnet er fire år. Barnets hode 
er stort og tungt i forhold til kroppen, 
og bakovervendt sikring reduserer 
risikoen for alvorlige nakkeskader. 

Stolens belter skal strammes godt 
rundt barnet. 



Større barn 
15 – 36 kg (ca. 4 – 11 år)

Større barn må sikres i en barnestol 
med rygg eller en bilpute. En barnestol 
med rygg beskytter barnets kropp og 
hode bedre enn bare bilpute, spesielt 
ved sidekollisjoner. Begge deler må 
brukes sammen med bilbelte. Bilpute 
eller stol med rygg kan ikke brukes i et 
bilsete der det bare finnes et 
hoftebelte. Barnet må heller aldri få 
legge bilbeltet under armen, det kan 
føre til alvorlige skader.



Voksne i bil

Bilbeltet redder liv
Det er påbudt alltid å bruke bilbelte i 
bil, også i baksetet.  Passasjerer over 
15 år vil få gebyr dersom de ikke bruker 
bilbeltet. 

Bruk alltid bilbelte – også på 
korte turer 
Uten bilbelte er det stor risiko for 
alvorlige skader i en kollisjon, selv om 
bilen ikke kjører fort. Allerede ved lav 
fart (under 50 km/t) vil du bli kastet 
med stor kraft inn i rattet, frontruten 
eller andre deler av bilen. Resultatet 
kan bli alvorlige skader eller død.

Gravid?
Gravide skal bruke bilbeltet som alle 
andre, det gir best sikkerhet for 
kvinnen og barnet i magen. Hoftedelen 
av beltet bør legges under magen, ned 
mot lårene, før beltet strammes godt.



Airbag For voksne gir airbagen ekstra 
beskyttelse. For at airbagen skal 
fungere riktig må bilbelte alltid brukes.

For barn i barnestol kan det være 
livsfarlig å sitte foran en airbag. 
Airbagen er tilpasset voksne og 
kommer ut med voldsom fart og kraft, 
og kan skade barn alvorlig. Barn under 
140 cm høyde bør derfor ikke sitte i 
passasjersetet foran dersom det er en 
airbag der. 

I noen nye biler kan man koble ut 
airbagen når setet skal brukes av barn. 
I andre biler må airbagen kobles ut på 
verksted. Mindre airbager på siden og i 
taket er ikke farlige for barn som sitter 
riktig sikret. 

Mange i bilen? Alle i bilen må ha et eget sete og 
bilbelte. Det er ikke lovlig å ha flere 
passasjerer i bilen enn den er registrert 
for. Å ha barnet på fanget i bilen er 
både ulovlig og svært farlig. Det er 
heller ikke lovlig å ha flere barn eller 
voksen og et barn i samme bilbelte. 



Mer 
informasjon 
på internett

www.vegvesen.no
På nettsidene til Statens vegvesen 
finnes informasjon om føreropplæring, 
innbytte av utenlandske førerkort, 
registrering av kjøretøy, etc.

www.tryggtrafikk.no 
På nettsidene til Trygg Trafikk finnes 
mer informasjon om riktig sikring av 
barn i bil, bilbelte, trafikkopplæring, 
barn og sykling, skolevei, etc. 



Denne brosjyren er utgitt med støtte fra forsikrings  selskapene i Norge. 


