
 

   

Sikring av  
barn i bil 

I en ulykke kan dine valg for 

hvordan du har sikret barnet ditt 

være avgjørende for om barnet 

overlever ulykken eller ikke, 

om barnet kommer fra ulykken med 

alvorlige skader eller ubetydelige 

skader. 

Hvor finner jeg mer 

informasjon? 

 

www.dyrebarlast.org 

 

Bak organisasjonen Dyrebarlast står det 3 

damer med ett brennende engasjement for 

sikring av barn i bil. 

 

 

I tillegg har vi Facebook og 

Instagramkontoen Dyrebarlast, som har 

som formål å informere om sikring av 

barn i bil.  

 

Du kan også ta kontakt med oss på mail: 

kontakt@dyrebarlast.org 

 

 

#coolkidsridesafe 
#dyrebarlast 

 

 
tryggtrafikk.no 

vegvesen.no 

NTF.se 

folksam.se 

www.if.no 

www.volvocars.com 

Isofix 
Isofix er et forankringssystem hvor bilstolen hektes 

fast i kroker som er montert i bilen. Dette gjør 

monteringen enklere og reduserer faren for 

feilmontering. En riktig montert beltefestet stol er 

like sikker som en riktig montert isofixstol. 

 

i-Size 
i-Size er kallenavnet for det nye regelverket som 

omhandler bilstoler (UN R129).  
 

Vanlige feil 
1. Selene er vridde eller ikke strammet nok 

2. Stolen er montert feil i bilen 
3. Yttertøy skal ikke brukes i bilen 
4. Barn snues fremovervendt for tidlig 
5. Belte ligger feil over barnets kropp 
 

Anerkjent produsent 
Velg en bilstol fra en anerkjent bilstol-produsent. Da 

er du sikker på å få en sikker bilstol. Anerkjente 

produsenter er: Axkid, BeSafe, Britax, Cybex, 

Concord, Klippan og Maxi Cosi. 

 

Bilstol på ferie 
Bilsikkerhet er minst like viktig på ferie som ellers. 

Ta alltid med bilstol på ferie slik at barnet er sikret. 

En del bilstoler kan brukes på flyet, slik at barnet 

også er sikret under flyvningen.  

 

Beskyttelse ved ulykker 
Fremovervendt bilstol: ca. 50% 
Bakovervendt bilstol: ca. 95% 
Forskjellen i praksis: Brukket nakke (fremovervendt) 

eller blåmerker (bakovervendt).  
(Kilde: Trygg Trafikk) 

 

Airbag 
Barn bør være minimum 140 cm og 12 åe før de 

sitter foran en aktiv airbag.  

http://tryggtrafikk.no/
http://ntf.se/
http://folksam.se/
http://www.volvocars.com/


 

  

Babystol 

Nyfødt til ca. 6 måneder 

De fleste bruker en babystol den første tiden. 

Babystolen kjennetegnes av at den er 

spesialtilpasset til små babyer, særlig med tanke 

på den tilbakelente sittestillingen, samt at 

babystolen enkelt kan tas med ut av bilen. De 

fleste babystolen kan man montere på vognen.  

 

Alle babystoler kan monteres i bilen med bilens 

egne belter. Det er anbefalt å kjøpe en base til 

babystolen, slik at man ikke trenger å montere 

stolen for hver biltur, men bare klikker den på 

plass i basen. På denne måten vil man i stor grad 

redusere faren for feilmontering.  
Basene kan enten monteres med isofix, belter 

eller begge deler. Velg det du har behov for.  

 

 

Bakovervendt 

Fra ca. 6 måneder til ca. 6 år 

Når babyen blir større bytter man fra en babystol 

til en bakovervendt stol.  

 

Bakovervendte stoler kan deles inn i to 

kategorier: isofixmonterte stoler og 

beltemonterte stoler. Fordelen med isofixstoler 

er at de er veldig enkle å montere, og reduserer 

faren for feilbruk kraftig. Ulempen er at de fleste 

isofixstolene er små og derfor har relativ kort 

brukstid, og man derfor i nesten alle tilfeller 

kjøpe en beltemontert bakovervendt stol når 

isofixstolen er utvokst. Man kan velge en 

beltemontert stol med en gang. 

 Alle barn bør sitte bakovervendt til de største 

beltemonterte bakovervendte stolen er utvokst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beltestol 

Fra ca. 6 år til ca. 12 år 

Når barnet er blitt for stor til de største 

bakovervendte stolene er det på tide å bytte til en 

beltestol. Beltestolens viktigste oppgave er å føre 

bilens belte rett over barnets kropp. 
Det er spesielt viktig at beltet skal ligge stramt 

over barnets lår, ikke over hoftene som hos 

voksne. Ligger beltet over hoftene er faren stor 

for at beltet sklir opp i en kollisjon og skader 

barnets indre organer. De fleste trenger en 

beltestol med horn for å få rett belteføring over 

lårene.  
Det er også svært viktig at barnet forstår at hen 

må sitte i ro hele bilturen. Barnet kan ikke lene 

seg frem eller til siden, eller legge beltet under 

armen eller bak ryggen. Lær barnet hvordan 

beltet skal ligge over kroppen, og å stramme 

beltet godt nok. En voksen må alltid sjekke at 

beltet ligger riktig før kjøreturen starter.  

 

Barnet kan sitte uten beltestol når alle disse 

spørsmålene kan besvares med JA: 
1. Kan barnet sitte med ryggen inntil bilens 

seterygg?  
2. Er barnets ben lange nok til at barnets knær 

bøyes naturlig ved kanten av setet?  
3. Ligger diagonalbeltet midt på barnets skulder? 

4. Ligger hoftebeltet over hoftene (ikke magen)? 
5. Kan barnet sitte slik hele turen? 

Ps: Om ikke annet er tydelig beskrevet i 

bruksanvisningen, skal bærehåndtaket alltid være i 

bæreposisjon når bilstolen er i bilen. Håndtaket har 

en viktig sikkerhetsfunksjon. 

Husk: Å sikre barnet bakovervendt er alltid mye 

sikrere enn å sikre barnet fremovervendt. Dette gjelder 

uansett barnets alder. Å snu barnet fremovervendt gir 

en stor reduksjon i barnets sikkerhet. 


