
Sitter barnet ditt 
     korrekt sikret?

Det er påbudt å sikre barn i bil

Fra 1. juli 2011 ble det innført nye regler for 
manglende sikring av passasjerer under 15 år, 
som medfører prikkbelastning. Det gis 2 
prikker for føreren som er utenfor prøve-
perioden, og 4 prikker for føreren i prøve-
perioden.  Forholdet anmeldes, noe som 
medfører bot for manglende sikring av 
passasjerer under 15 år. 

Hvordan sikre riktig?

Større barn
Barn som er under 135 cm høye skal ALLTID 
sitte i godkjent barnesikringsutstyr* når 
det transporteres (unntak bybuss). 
Barn mellom 135 cm og 150 cm og veier 
under 36 kg, SKAL bruke godkjent barne-
sikringsutstyr hvis dette er tilgjengelig 
sammen med ordinært bilbelte.

Småbarn
Anbefales bakovervendt barnesikrings-
utstyr frem til fylte 4 år. Dette fordi hodets 
vekt er så tungt i forhold til resten av kroppen 
at man kan risikere skader ved hard opp-
bremsing eller kollisjon. 

Spedbarn
Viktig at barnet er sikret i bil fra første dag 
og bakovervendt. Dette fordi hodet har
ca 20-25 % av kroppsvekten, noe som vil 
føre til ekstra belastning og skader ved 
manglende bakovervendt sikring. 

Airbag(kollisjonspute)
For å kunne sitte foran en aktiv airbag 
MÅ barnet være over 140 cm. Airbagen er 
konstruert for voksne. Barn risikerer skader 
ved å treffe airbagen om de er under 140 
cm. Bakovervendt barnestol er forbudt 
foran en aktiv airbag. 

Kun bilpute (sittepute)
Ved sidekollisjon hindrer ikke en bilpute/
sittepute alene barnet å treffe stolpene 
i bilen, noe som kan føre til hodeskader.  
  
Bil uten montert bilbelte
Barn under 3 år skal ikke transporteres. 
Barn som er 3 år og eldre, men lavere enn 
150 cm må sitte i baksetet.

Vanlig feilsikring
• Beltet i barnesikringsutstyret er ikke 
   strammet nok rundt barnet – viktig at 
   beltet sitter stramt inntil kroppen og 
   under ytterjakker/ dresser.
• Bilbeltet ligger under armen eller bak 
   ryggen til barnet – dette fører til unødig 
   skader i mageregionen.
• Barnet sitter foran en aktiv airbag.
• Beltet er vridd – gir dårlige effekt
• Barnesikringsutstyret sitter ikke korrekt 
   festet i bilen (løst/ dårlig festet)

Mer info: http://www.vegvesen.no/
fag/fokusomrader/trafi kksikkerhet/
sikring+av+barn+og+unge

*Godkjent barnesikringsutstyr (ECE 44) 
– barnesete, barnestol og sittepute med 
vektklasser.
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Høydekrav til barnesikring


