Barn i bil
En häftig inbromsning, en krock i 40 km/
tim. Det behövs inte mycket för att ett
barn ska skadas under en bilfärd. Varje
år dödas och skadas barn för att bilbältet eller bilbarnstolen inte använts på
rätt sätt.

bälte om det finns en sådan plats, och
använda bältet. Barn som är kortare än
135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild
skyddsanordning för barn i stället för
eller tillsammans med bilbältet.

Till cirka fyra års ålder färdas barnet
säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol
tar emot de våldsamma krafterna och
skyddar barnets känsliga huvud och
hals. Små barn som åker i framåtvända
barnstolar löper fem gånger högre risk
att dödas eller skadas svårt jämfört med
barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför
ska man inte vända sitt barn för tidigt.
Rekommendationen är att barn sitter
bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Vid tillfälliga transporter under korta
sträckor får barn som är tre år eller
äldre och kortare än 135 centimeter åka
i ett fordon där det inte finns möjlighet
att använda en särskild skyddsanordning
för barn. I sådana fall ska barnet i stället
använda bilbältet när det är möjligt och
får då inte åka i framsätet i en personbil
eller i en lätt lastbil.

Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning i bilen, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller
bälteskudde. Det anger nya regler som
började gälla 1 januari 2007. Läkare och
forskare rekommenderar att barn ska
använda bältesstol eller bälteskudde tills
de är 10-12 år.
ALLA SKA HA BÄLTE ENLIGT LAG

I Sverige finns regler som säger att alla
som åker personbil, buss, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri
eller tre- eller fyrhjulig moped med
karosseri ska sitta på en plats med bil-

Barn som är yngre än tre år får inte åka
i fordon där det inte finns möjlighet att
använda en särskild skyddsanordning
för barn. Det enda undantaget är vid
tillfällig färd i taxi under korta sträckor,
men då får barnet inte åka i framsätet.

