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barn & biler

Denne sikkerhetsveiledningen 
bidrar til å gi alle som kjører 
med barn en bedre forståelse 
av barnesikring. Vi på Volvo 
Cars har vært opptatt av 
barnesikring i over 40 år. 
Dette er hva vi har lært.  
Ha en trygg reise!



1. KUNNSKAP REDDER LIV 7

LETT Å GJØRE FEIL 7

BARNESETER 8

2. DEN VORDENDE MOR 11

SIKKERHET FOR DET UFØDTE BARNET 13

MØT HELENA HJORT 14

3. BAKOVERVENDTE BARNESETER (0–4 ÅR) 17

BARNETS FØRSTE REISE 17

MØT FAMILIEN STRÖMBERG LÖFVENIUS 21

HVORFOR BAKOVERVENDTE BARNESETER? 22

Å DOKUMENTERE FORSKJELLEN 27

MØT EKSPERTEN LOTTA JAKOBSSON 31

KOLLISJONSDUKKER 33

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BAKOVERVENDTE 

BARNESETER 36

MØT FAMILIEN LEDIN HÖGLUND 41

4. BELTESTOLER (0–4 ÅR) 42

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BELTESTOLER 46

5. LOVER OG REGLER 51

ELEFANTEN I BAKSETET 51

REFERANSER 53







6 BARN & BILER



7BARN & BILER

1.

Kunnskap redder liv

ALLE FORELDRE ØNSKER å gi barna sine best mulig beskyttelse. I bilen og overalt 
ellers. Likevel så fortsetter barn å komme til skade, eller til og med dø, på 
grunn av feilmonterte barneseter, eller på grunn av feil type barnesikring for 
barnets alder, høyde og vekt. Eller – enda verre – fordi de reiste helt usikret 
i bil.

Årsaken til problemet er ofte helt enkelt mangel på kunnskap. Folk tror 
noen ganger at de har montert barnesetet riktig, når de faktisk ikke har gjort 
det. De tror kanskje at barn trygt kan bytte fra bakovervendt barnesete til for-
overvendt i en alder av kun ett eller to år. Når de ikke bør det. De tror kanskje 
at de har tilpasset sikkerhetsbeltet riktig. Når de ikke har det.

LETT Å GJØRE FEIL

En svensk studie viste at kun 40 % av treåringer hadde bakovervendt barne-
sete, selv om alle treåringer fortsatt bør bruke seter som vender bakover. 

Den samme studien viste at enkelte brukere av bilputer plasserte det diag-
onale beltet under armen i stedet for midt over skulderen, i tillegg til å føre 
hoftebeltet feil. Hoftedelen av sikkerhetsbeltet bør gå tvers over øverste del 
av barnets lår, ikke tvers over magen. 

Noen få barn satt til og med på fanget til bil føreren eller andre passasjerer.
Kollisjonsputer var et annet område hvor mangler ble funnet i håndtering/

adferd. I strid med anbefalingene satt noen av barna foran en aktiv kollisjons-
pute. Barn i bakovervendte barneseter må ikke sitte i passasjersetet foran med 
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en frontkollisjonspute (med mindre kollisjonsputen har blitt slått av).
Denne brosjyren er blitt laget for å hjelpe foreldre og andre som frakter 

barnepassasjerer til å bli bedre informerte om barns sikkerhet i bil. Den bør 
gi svar på mange av spørsmålene som nybakte foreldre og vordende foreldre 
ofte spør om. 

BARNESETER

Hos Volvo Cars har vi den fordelen at vi kan se på barnesikring med både 
bilen og barnesetet i fokus, for å få dem til å fungere sammen på best mulig 
måte, og dermed sikre at barna får en trygg reise. 

Vårt fokus er på to typer barneseter – bakovervendte barneseter, og inte-
grerte barneseter og beltestoler som bruker bilens eget sikkerhetsbelte. 

Vår viktigste oppgave? Å understreke betydningen av å bruke riktig barne-
sete for barnets alder, høyde og vekt. Alle våre tester, forskning og data, inn-
hentet i over 40 år, gir det samme svaret: Den tryggeste måten å reise på i bil 
er bakovervendt. Derfor bør spedbarn og små barn reise med ansiktet vendt 
mot baksetet så lenge som mulig. 
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BAKOVERVENDTE SETER: NYFØDT TIL 4 ÅR

BELTESTOLER: 4–10 ÅR

Beltestol Bilpute

Bakovervendt babysete Bakovervendt barnesete

Integrert barnesete



10 BARN & BILER



11BARN & BILER

2.

Den vordende mor

Kvinner spør i blant om det ville vært bedre å ikke bruke sikkerhetsbelte når 
de er gravide. De frykter at beltet kan komme til å skade deres ufødte barn på 
en eller annen måte. Svaret på dette spørsmålet er at de bør definitivt bruke 
sikkerhetsbelte til enhver tid, helt frem til fødselen, og etter.

Like viktig er behovet for å ha det på riktig. 

¡ Sikkerhetsbeltet bør være plassert så nært inntil bærerens kropp som mulig. 
Kontroller også at det ikke har vridd seg.

¡ Sikkerhetsbeltet bør være stramt mot midt-skulderen, med den diagonale 
delen av beltet mellom brystene og langs siden av magen.

¡ Hoftedelen av beltet bør være flatt mot siden av låret, så lavt som mulig 
under magen. Beltet må ikke gli opp over eller oppå magen.

¡ Sørg for at du sitter i en behagelig stilling – du bør være i stand til å enkelt 
nå rattet og pedalene, og kunne trykke disse helt inn, samtidig som at av-
standen mellom rattet og overkroppen – din torso – bør være så lang som 
mulig. 

Det finnes tilleggsutstyr på markedet som er ment å hjelpe til med å holde på 
plass sikkerhetsbeltet for gravide kvinner. Det er imidlertid ikke utviklet sam-
men med sikringssystemene i de ulike kjøretøyene, og det finnes ennå ikke 
noe bevis for at belteførere faktisk forbedrer brukersikkerheten i kollisjoner. 
Faktisk kan de til og med være en fare fordi de fører til slakk i sikkerhetsbeltet.



12 BARN & BILER



13BARN & BILER

SIKKERHET FOR DET UFØDTE BARNET 

I dag har forskere og bilprodusenter omfattende kunnskap om hvordan vok-
sne og barn er best beskyttet hvis det oppstår bilulykker. Det finnes også 
forskning på hvordan man best beskytter et ufødt barn i en ulykke, selv om 
det gjenstår mye å lære på dette området.

Siden 2001 har forskere hos Volvo Cars studert de konkrete behovene til 
gravide kvinner når det gjelder sikkerhet og komfort. Ett resultat av dette 
arbeidet er utviklingen av en unik, datastyrt modell av en gravid kvinne.

Denne datamodellen er et verktøy som skal brukes til å øke forståelsen av 
hvordan en gravid kvinne og hennes ufødte barn kan beskyttes i en kollisjon. 
Sammen med data fra autentiske ulykker bidrar denne modellen i utviklingen 
og evalueringen av bilsikkerhet.

Hodeskader er én av skadekategoriene konstatert hos ufødte spedbarn 
involvert i bilkollisjoner, både med og uten dødelig utgang. Den hyppigste 
årsaken til dødsfall hos ufødte er imidlertid delvis eller fullstendig løsriving 
av morkaken fra livmorveggen, noe som hindrer fosteret i å få nok oksygen.

Spørsmålet er, hvorfor? Forskere tror at livmoren i seg selv er elastisk nok til 
å tåle forvrengningen forårsaket av kollisjonskreftene, men at morkaken ikke 
er like elastisk og derfor ikke like robust. 

Hva som derimot er helt åpenbart, er det faktum at gravide kvinner alltid 
bør bruke sikkerhetsbelte.
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Helena Hjorth, Stockholm, Sverige

Hvordan synes du det har vært å kjøre bil under graviditeten?
– I starten var det ikke noen spesiell forskjell. Men etterhvert som magen vokste 
har det blitt vanskeligere å komme seg inn og ut av bilen, det har blitt vanskeligere 
å få sikkerhetsbeltet til å sitte ordentlig, og å finne en komfortabel stilling i setet. 
Nå som jeg er på slutten av graviditeten, er jeg veldig bevisst på det faktum at det 
er et annet liv inne i meg som trenger beskyttelse. Men tanken har også slått meg, 
at sikkerhetsbeltet kan skade barnet mitt, hvis det er plassert feil ved en eventuell 
kollisjon.

Har du funnet ut hvilken posisjon sikkerhetsbeltet bør være i?
– En venn av meg som hadde kommet litt lengre i graviditeten, fikk tak i ekstraut-
styr som festet beltet og hindret det i å gli opp på magen. Men informasjonen jeg 
fant viste at et riktig plassert sikkerhetsbelte gir bedre beskyttelse. Og jeg fant ut 
hvilken posisjon sikkerhetsbeltet bør være i – stramt mot skulderen og diagonalt 
langs siden av magen. Og hoftebeltet bør være under magen mot lårene. Det var 
nyttig å finne ut.

Er det noe annet du har endret når du har kjørt som gravid?
– Ja, jeg har prøvd å sitte så langt unna rattet og kollisjonsputen som mulig, mens 
jeg fortsatt kan nå alt.

Hvordan skal du dra hjem fra barselavdelingen?
– Vi skal faktisk ta taxi med barnet vårt i et babysete. Det føles som et bra  
tidspunkt for å ikke kjøre selv. Vi kommer til å ha mye annet å tenke på!

«Det er et annet liv inne i meg 
som trenger beskyttelse»
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3.

Bakovervendte barneseter

BARNETS FØRSTE REISE

For de fleste spedbarn er deres første biltur reisen hjem fra barselavdelingen. 
Det er en spennende, men fortsatt ganske nervøs tid for de fleste. En ny, 
liten person har kommet til verden. Og et nytt liv begynner for foreldrene og 
eventuelle eldre søsken også.

Foran dere ligger nye rutiner, fylt med mating, søvn av kortere og lengre 
varighet, og bleieskift. De fleste ting vil være planlagt og klargjort, men det vil 
alltid være noen detaljer som må avklares.

En ting som virkelig må planlegges, er den første reisen hjem. Helt fra første 
stund må barnet ha hans eller hennes eget babysete – korrekt forankret og 
montert, og vendt bakover. Dette babysetet vil gi god beskyttelse i de første 
månedene av barnets liv. 

Setet bør alltid være riktig størrelse for barnet. Når spedbarnet har vokst 
så mye at hodet når toppen av setet, er det på tide å bytte til et større sete.

Du kan flytte spedbarnet ditt til et større sete tidligere enn dette. Det 
finnes andre typer bakovervendte barneseter som gir like god beskyttelse for 
et voksende spedbarn. Men de må alltid ha egnet størrelse for spedbarnet på 
det tidspunktet.

Testede barneseter

Enhver forelder som har valgt et barnesete til et spedbarn, kan være enig i 
at det ikke er en lett oppgave. Før du kjøper ett av de mange barnesetene 



18 BARN & BILER

tilgjengelige på markedet, sørg for at setet er optimalt for din bil, og at du vet 
hvordan man monterer det. Volvo Cars har sitt eget utvalg av barneseter som 
er utprøvd og testet i Volvo-modeller for å sikre at de møter strenge krav om 
sikkerhet, bruk og montering. 

Internasjonal standard

Gitt det enorme antallet barneseter på markedet og faren forbundet med å 
ikke montere dem riktig i bilen, så mange interessenter behovet for en felles 
innsats. I 1999 resulterte internasjonalt samarbeid mellom bilprodusent-
er, barneseteprodusenter, offentlige myndigheter og andre interessenter i  
ISOFIX – en internasjonal standard for forankring av barneseter i kjøretøy.

ISOFIX består av en spesifikasjon for barnesetefestene og en tilsvarende  
spesifikasjon for kjøretøyforankringer. To forankringspunkter er bygd inn i 
bilen mellom seteryggen og bilputen. En setebase kan festes sikkert på plass 
ved å brukes disse forankringspunktene, og baby- eller barnesetet kan så raskt 
og enkelt festes eller løsnes. I tillegg finnes et tredje forankringspunkt inklu- 
dert, vanligvis kalt «topp-stropp», som muliggjør tilknytning av reimene som 
går over seteryggen. Når barnesetet krever det, bør dette brukes i tillegg til de 
lavere forankringspunktene.

Enkelte typer ISOFIX-seter krever ikke en separat base. De festes i stedet 
direkte i bilens forankringspunkter. Avhengig av markedet er ISOFIX barne-
setebaser stive, og kan klikkes på plass, eller myke, og bruker festelåser.

ISOFIX-forankringspunkter finnes i alle nye biler. Antallet ulike barneseter 
tilgjengelig med ISOFIX-feste øker stadig, men det tilbys fortsatt et større 
utvalg av setetyper som sikres med bilens sikkerhetsbelte.n
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Daniel Strömberg og Anna Löfvenius med datteren Ingrid,  
seks måneder gammel, Gøteborg, Sverige

Hvordan forberedte dere dere på Ingrids ankomst?
 – Vi prøvekjørte ruten til sykehuset og prøvde å følge med på når på dagen det 
var kø. Vi hadde også kjøpt et babysete med ISOFIX. Vi syntes babysetet var litt 
løst da vi monterte det, så vi måtte høre med en forhandler hvordan det skulle 
være før vi følte oss trygge. Så var vi klare.

Fortell oss om reisen hjem fra barselavdelingen.
– Vi var selvfølgelig ganske nervøse for å forlate den trygge boblen på syke- 
huset og ta ansvar for vårt eget barn. Ikke minst i en bil! Du er helt overbevist  
om at noen kommer til å kjøre på deg. Vi har aldri kjørt mer forsiktig enn vi gjorde 
den gangen. Vi var ekstra nøye med å se i hvert kryss, og vi prøvde å bremse så 
forsiktig som mulig. Du innser hvor sårbare spedbarn er – de har ingen kontroll 
over nakkene sine. En liten greie, som hvor stramt beltet i babysetet skal være,  
blir en stor greie når du gjør det for første gang. Men alt gikk bra!

Hvordan valgte dere å plassere babysetet?
– Vi plasserte det i baksetet bak passasjersetet, med et speil på nakkestøtten 
til baksetet, slik at den som kjører kan se over skulderen og se Ingrid. Vi valgte 
den plasseringen fordi vi syntes det var den minst distraherende for føreren. Som 
nybakt forelder blir du virkelig bevisst på sikkerhet – du tuller ikke med den.

«Som nybakt forelder blir du 
virkelig bevisst på sikkerhet»
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Kilde: Burdi et al, 1969

Nyfødt 2 år 6 år 12 år Voksen

KROPPSPROPORSJONER
Fødsel til voksen alder
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HVORFOR BAKOVERVENDTE BARNESETER?

Spedbarn og barn er særlig skjøre passasjerer. I forhold til resten av kroppen 
deres er hodet stort og tungt. Hodet til et ni måneder gammelt spedbarn, for 
eksempel, utgjør 25 prosent av den totale vekten. Til sammenligning utgjør 
hodet til en voksen mann bare seks prosent av kroppsvekten. I tillegg har et 
spedbarns hode ganske annerledes proporsjoner. Ansiktet er relativt lite sam-
menliknet med resten av hodet.

Dersom et spedbarn eller barn rammes av hodeskader betyr det ofte 
hjerneskade, noe som vanligvis er mer alvorlig enn ansiktsskader. Hodeskader 
på spedbarn er ofte mer alvorlige fordi hodeskallene deres er tynnere enn hos 
en voksen, og gir mindre beskyttelse av hjernen.

Mykt skjelett

Nakkevirvlene til et nyfødt barn består av separate deler av ben, holdt sam-
men av brusk. Barnets skjelett er med andre ord fortsatt mykt. Denne brusken 
blir til ben i løpet av de tre første årene i barnets liv.

Prosessen der brusk herdes til ben fortsetter helt til puberteten. Det er en 
lignende gradvis utvikling av musklene og senene i nakken.

Menneskelige nakkevirvler endrer også form fortløpende i årene en per-
son vokser, fra de horisontale virvlene hos små barn til de salformede man 
finner hos voksne. Salformen fører også til at virvlene flettes sammen og 
støtter hverandre hvis hodet kastes fremover. Små barn mangler denne ekstra 
beskyttelsen. (Se illustrasjon på side 25.)

Bakovervendt er tryggere

Den tryggeste reisemåten i bil er bakovervendt. Derfor bør spedbarn og små 
barn reise med ansiktet vendt mot baksetet så lenge som mulig.

I en frontkollisjon kastes hodet til en forovervendt passasjer fremover med 
betydelig kraft. Det eneste som holder hodet tilbake er nakken. En voksen 
nakke tåler denne påkjenningen ganske bra, men et lite barns nakke gjør ikke 
det. Med tanke på at frontkollisjoner er den vanligste formen for sammenstøt, 



24 BARN & BILER

og den mest alvorlige også, er det spesielt viktig for veldig små barn å sitte i 
bakovervendte barneseter.

Sverige først med barnesikringsidéer 
Idéen med bakovervendte barneseter kom fra Sverige på 1960-tallet, fra 
professor Bertil Aldman ved Chalmers tekniske høgskole i Gøteborg.

Professor Aldman ble inspirert av de spesielle setene brukt av  Geminis  
astronauter under avgang og landing, som var formet slik at de fordelte 
G-kreftene ut over hele ryggen. Prinsippet bak bakovervendte barneseter er 
nøyaktig det samme. Ved en frontkollisjon tar hele barnets rygg og hode i mot 
belastningen, og ikke bare den mye svakere nakken.

Takket være professor Aldman ble bakovervendte barneseter svært utbredt 
i Sverige mye tidligere enn andre steder. Gevinstene gjenspeiles i kollisjons-
statistikken. 
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UTVIKLING AV NAKKEVIRVLENE

Kilde: Burdi et al, 1969

  Brusk   Ben

Sett fra siden

0–12 
måneder

1–3 år

3–6 år

Voksen

Sett ovenfra
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BARNEPASSASJERDØDSFALL
Antall barnepassasjerdødsfall per 1 000 000 barn

¢ Tyskland
¢ Sverige

4

3

2

1

0
Spedbarn 1 år 2 år 3 år 4 år

KILDE: NASJONAL STATISTIKK (CARLSSON ET AL. 2013)

Forskning på data fra forsikringsselskapet Folksam, for eksempel, viser at 
risikoen for at et lite barn blir drept eller alvorlig skadet er fem ganger større 
i et forovervendt barnesete enn i et bakovervendt.

Hvis man sammenlikner svensk kollisjonsstatistikk med statistikken i land 
der de fleste barn reiser forovervendt er forskjellene slående. 

Ett eksempel er Tyskland: Legg spesielt merke til forskjellene ved ett års 
alder. Det er alderen da tyske barn begynner å bruke forovervendte barnese-
ter, mens ganske mange flere svenske barn reiser i bakovervendte barneseter 
til tre- eller fireårsalderen.
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Å DOKUMENTERE FORSKJELLEN

Volvo har samarbeidet med professor Aldman helt siden arbeidet med 
trepunkts sikkerhetsbelte på 1950-tallet. En av fruktene av dette samarbeidet 
var det bakovervendte barnesetet lansert av Volvo i 1972, som var det første 
i bilindustrien. En annen er verdens første bilpute utviklet og introdusert av 
Volvo Cars i 1978.

Volvo Traffic Accident Research Team har etterforsket og samlet data om 
svenske kollisjoner med relativt nye Volvoer helt siden tidlig på 1970-tallet. 
Gruppens funn blir lagt til i en database som per dags dato har dokumentert 
mer enn 42 000 kollisjoner, som involverer over 70 000 mennesker totalt. En 
unik ressurs for forskere som ønsker å forske videre på barnesikring.

SKADERISIKO ETTER SIKRINGSTYPE
Barn i alderen 0–15 år i Volvo-biler i Sverige

68 %
77 %

90 %

Usikret Kun sikker-
hetsbelte

Bilpute/ 
beltestol

Bakovervendt 
baby-/barnesete

KILDE: VOLVO CARS TRAFFIC ACCIDENT DATABASE (JAKOBSSON ET AL. 2005)
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Tusenvis av studerte tilfeller

Siden 1976 har mer enn 7 000 barn i alderen 0–15 år, som har vært involvert 
i bilkollisjoner, blitt inkludert i Volvo Cars sin trafikkulykkedatabase. I samme 
periode økte bruken av sikkerhetsbelter og barneseter dramatisk, fra rundt 
20 % i 1976 til nesten 100 % de siste ti årene. Risikoen for at et barn kom-
mer til skade som bilpassasjer har sunket kontinuerlig gjennom årene, hvilket 
er et resultat av både økt bruk av barneseter og forbedret kjøretøysikkerhet.

Økt beskyttelse

Virkningen av den økte bruken av barneseter er klart og tydelig reflektert i 
skadestatistikken. Hvilken type beskyttelsessystem som brukes, er åpenbart 

TYPER AV SIKRINGSBRUK 1976–2012
Barn i alderen 0–15 år i Volvo-biler i Sverige

KILDE: VOLVO CARS TRAFFIC ACCIDENT DATABASE

1976
1980

1984
1988

1992
1996

2000
2004

2008
2012

Usikret
Bakovervendt baby-/barnesete

Bilpute/beltestol

Kun sikkerhetsbelte

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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veldig viktig. Når det gjelder å forhindre skader på et moderat eller høyere 
nivå for barn i alderen 0–15 år, gir bruk av voksensikkerhetsbelte omtrent 
68 % bedre beskyttelse enn å ikke bruke noen beskyttelse i det hele tatt. 
(Se diagram på side 27.)

Den tilsvarende skadereduserende virkningen, sammenlignet med dem 
uten beskyttelse, er så høy som 90 % for barn som bruker bakovervendte 
barneseter og 77 % for barn som bruker bilputer.

Det er også viktig at barn bruker et type barnesete som er tilpasset deres 
nåværende alder, høyde og vekt.n
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Lotta Jakobsson, senior technical leader ved Volvo Cars Safety Center,  
Gøteborg, Sverige

Hva er det viktigst å tenke på når man kjører med barn?
– Barn trenger spesielle barneseter – et sikkerhetsbelte er ikke nok. Barnesetet 
du velger må være tilpasset barnets størrelse og alder, og bør byttes ut i tråd med 
barnets utvikling. Barnesetets funksjon er å fordele kraft på best mulig måte til de 
sterkere kroppsdelene i en kollisjon. Volvo Cars anbefaler alltid bruk av bakover-
vendte seter så lenge som mulig – minst til tre- eller fireårsalderen.

Hvorfor er det så viktig for barn å reise vendt bakover?
– De fleste foreldre er klar over at barnas nakkemuskler er svake de første årene. 
Men hva mange ikke vet er at skjelettet ikke er fullt utviklet heller. Bakovervendte 
seter reduserer dramatisk risikoen for skader i tilfelle en kollisjon. I en veldig alvorlig 
frontkollisjon er det forskjellen mellom liv og død.

Hva gjør Volvo for å gjøre barns bilreiser tryggere?
– Fordelen vi har er at vi kan jobbe med både biler og barneseter, for eksempel 
integrerte barneseter i baksetet. Vi driver også frem saker vedrørende standardiser-
ing og samhandling mellom bilindustrien og barneseteprodusenter. Vi må bli enda 
bedre på å lage barnesetene lette, fleksible og enkle å håndtere. Det vil gi oss en 
bedre mulighet til å få flere foreldre i alle land til å bruke barneseter på best mulig 
måte.

«Bakovervendte barneseter  
reduserer dramatisk risikoen  
for skader»
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Volvo Cars' ekspert Lotta Jakobsson 
er professor II ved Chalmers tekniske 
høgskole, i tillegg til styreformann 
i International Organization for 
Standardizations (ISO) arbeidsgruppe 
for barnesikring.
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KOLLISJONSDUKKER

Verdens første kollisjonsdukke ble kalt Sierra Sam. Han var på størrelse med 
en storvokst mann, og ble laget i 1949 for å teste utskytingsseter for det 
amerikanske flyvåpenet.

I 1956 delte flyvåpenet funnene sine med bilindustrien. Den første dukken 
som ble utviklet spesielt for forskning på bilkollisjoner, kom på banen seks 
år senere.

Dagens kollisjonsdukker har lite til felles med Sierra Sam. Alle de tidlige 
dukkene var ganske enkle, og bygd for å bekrefte at sikkerhetssystemer slik 
som sikkerhetsbelter var effektive. De hadde få målepunkter, og var over- 
hodet ikke lik mennesker.

Sofistikert elektronikk

Moderne kollisjonsdukker derimot, er bygd for å reagere mer som menne-
sker. De har identisk vekt, størrelse og proporsjoner som menneskene de er 
laget for å simulere. Hodene deres er skapt for å reagere som ekte hoder i en  
kollisjon, i likhet med andre deler av anatomien deres, slik som nakken, 
knærne og brystkassen.

På innsiden har de avansert, elektronisk utstyr for måling av akselerasjon/
retardasjon, forskyvninger og diverse belastninger og krefter som kroppen ut-
settes for i en kollisjon.

Kollisjonsdukker finnes i mange størrelser og typer nå til dags. De fleste 
brukes i frontkollisjonstester, men det finnes også dukker utviklet for testing 
ved sammenstøt fra siden og bakfra.

Den mest brukte typen ble utviklet for å representere en mellomstor vok-
sen mann. Det finnes også en ekstra høy og tung variant av den mannlige 
kollisjonsdukken, mens den voksne kvinnelige dukken er bemerkelsesverdig 
liten og nett.

Bortsett fra denne tolvåringen/kvinnen finnes det andre barnedukker som 
representerer barn i alderen ti, seks og tre år, i tillegg til småbarn på atten, tolv, 
ni og seks måneder, samt nyfødte spedbarn.
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Nye biler er tryggere

Kollisjonsdukkene er et verktøy som bilindustrien benytter i det videre arbei-
det med å forbedre sikkerheten når det gjelder biler og trafikk. Volvos kontin-
uerlige forskning på utfallet av faktiske kollisjoner på veien viser at risikoen for 
skade blant personer som kolliderer i biler bygd tidlig på 2000-tallet eller se-
nere er redusert med to tredjedeler, sammenliknet med folk som reiser med 
biler bygd 20 eller 30 år tidligere. Den fortløpende utviklingen av bilkarosseri, 
i tillegg til utviklingen innen avansert sikkerhetsbelteteknologi og kollisjons-
puter, bidro til denne forbedringen. 

Aktive sikkerhetssystemer med automatisk bremsing ved risiko for ulykker, 
forbedrer også sikkerheten ved å redusere kraften i sammenstøtet, eller i beste 
fall helt og holdent unngå ulykken.

Ingen av disse forbedringene ville ha blitt oppnådd uten forskning. Og kol-
lisjonsdukker spiller fortsatt en viktig rolle i denne forskningen, i likhet med 
all kunnskap samlet ved å studere autentiske kollisjoner.n
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¢ OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BAKOVERVENDTE 
BARNESETER

Hva bør jeg se etter når jeg velger bakovervendt barnesete?
Barnesetet bør være egnet for barnets størrelse og passe i din bil. Forsikre deg 
om at setet har nødvendig typegodkjenning. Se side 51 for mer informasjon 
om typegodkjenningsstandarder og merking.

Hva må jeg tenke på når jeg kjøper et brukt bakovervendt barnesete?
Ikke kjøp et brukt barnesete med mindre det er forholdsvis nytt. Forsikre deg 
om at setet du kjøper er uskadet, har rett type godkjenningsmerke, og at alt 
tilbehør og monteringsveiledning følger med.

Hva er ISOFIX?
Et standardisert forankringssystem for baby- og barneseter. ISOFIX er kjent 
som LATCH i USA og UAS i Canada.

Er en fastspent bærebag et trygt alternativ for spedbarn?
Nei, det er ikke et trygt alternativ. Bærebagen kan være fastspent, men sped-
barnet inni den vil ikke være skikkelig sikret.

Er en tverrgående spedbarnsseng et trygt alternativ?
For små barn som må ligge vannrett hele tiden (for eksempel enkelte prema-
ture spedbarn), pass på å bruke en spedbarnsseng som er sertifisert for dette 
formålet. 

Et bakovervendt babysete bør brukes med mindre det er betydelige medi-
sinske faktorer som må tas hensyn til, siden å vende bakover alltid er et sikrere 
alternativ.
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Kan du være sikker på at kollisjonsputen er helt avslått eller deaktivert?
Ja, Volvo Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) er trygg og pålitelig. 
Men du må kontrollere nøye at bryteren uten tvil er i AV-posisjon. Hvis 
du er i tvil om kollisjonsputen virkelig er deaktivert, kontakt din autoriserte 
forhandler. Sjekk alternativene for din bilmodell og forskriftene som gjelder 
i ditt land.

I babysetet – hvor stram bør barneselen være? 
Selen bør alltid være stram mot barnets kropp. En tommelfingerregel er to 
fingre, men ikke mer, mellom selen og barnet for passende stramming.

Hvor lenge bør vi bruke babysetet?
Det viktigste er at setet som brukes bør være egnet for spedbarnets størrelse 
til enhver tid, for å gi det nødvendig støtte. 

Når barnet har vokst slik at hodet når toppen av babysetet og er i ferd med å 
gå over, er det på tide å flytte det til et bakovervendt barnesete for større barn.

Hva bør jeg gjøre dersom barnet mitt ikke vil sitte i setet sitt?
Stopp og ta en pause. For et spedbarn kan det være en god idé å ta med  
et helt nytt babysete inn og la barnet bli vant med det i hjemmet først.

Hvor lenge bør barn bruke bakovervendte seter?
Små barn bør fortsette å bruke bakovervendte barneseter så lenge som mulig. 
Det anbefales at barn bruker bakovervendte seter til de er tre år gamle, og 
helst lenger. Jo eldre barnet er, desto sterkere vil nakken ha vokst seg. I tillegg, 
jo høyere barnet er, desto mindre vil hodet være sammenliknet med resten 
av kroppen.

Å ikke være i stand til å strekke ut beina helt vil ikke påvirke barnets  
sikkerhet, og oppleves normalt heller ikke som ukomfortabelt for små barn.
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Hvorfor er dette så viktig?
Fordi et barns utsatte nakke tåler ikke belastningen hvis hodet kastes fremov-
er i en frontkollisjon. I et forovervendt barnesete er nakken utsatt for veldig 
sterke krefter. I et bakovervendt barnesete er disse kreftene fordelt over hele 
barnets rygg og hode. Kreftene som oppstår i sammenstøt bakfra, er vanligvis 
ikke like sterke.

Hvordan monteres et bakovervendt barnesete?
Følg de angitte instruksjonene nøye. ISOFIX er et standardisert forank-
ringssystem som ofte gjør det enklere å montere barneseter. Den ubøyelige 
ISOFIX-festeanordningen gir en bekreftelse (klikkelyd og grønn indikasjon) 
når riktig montering er oppnådd. 

Et barnesete korrekt sikret ved å bruke bilens sikkerhetsbelte, er like trygt 
som et som er sikret ved å bruke ISOFIX-festeanordningen. Bare forsikre deg 
om at sikkerhetsbeltet er strammet riktig. Mange Volvo-biler har også ekstra 
forankringspunkter i forsetets gulvskinner for enkel montering av ekstra fester 
for store, bakovervendte barneseter. Hvis det oppstår problemer, spør sete-
forhandleren om hjelp.

Hva er det tryggeste stedet i bilen for barn?
I en Volvo er alle passasjersetene like trygge, men det er sannsynligvis an-
dre faktorer som påvirker ditt valg av plassering. Mange foretrekker å ha 
barnet innen rekkevidde, for eksempel i passasjersetet foran. Hvis det 
er et bakovervendt barnesete i forsetet må imidlertid passasjerkollisjon-
sputen definitivt slås av. Hvis passasjerkollisjonsputen ikke kan slås av, er 
baksetet følgelig eneste alternativ for bakovervendte barneseter. I noen bil-
er kan passasjerkollisjonsputen deaktiveres ved behov. Det kan hende at 
bilen din har en bryter til dette formålet, så se etter anvisninger i instruk- 
sjonsmanualen. Legg merke til at forskriftene varierer fra land til land. I noen 
land er ikke barn tillatt å sitte i forsetet.
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Er det greit at barnet sitter på fanget til en voksen i stedet?
Nei. Barn bør aldri få lov til å reise på fang. Hvert enkelt barn trenger sin egen 
plass i bilen, og et barnesete tilpasset størrelse og alder.

Utgjør sidekollisjonsputer en risiko for barnet mitt?
Nei, Volvo sidekollisjonsputer er laget for å beskytte barnet ditt i en kollisjon, 
så lenge han eller hun er korrekt sikret.

Utgjør det en risiko hvis, for eksempel, et barn leker med en dukke eller 
ser en film på en håndholdt enhet?
Usikrede elementer kan bli farlige prosjektiler i en kollisjon. Sørg for at barnet 
sitter oppreist med beltet plassert riktig.

Hva bør jeg gjøre hvis barnet mitt sovner med hodet hengende i en skarp 
vinkel?
Hvis det virker som det ikke plager barnet, ser det sannsynligvis verre ut enn 
det er. Hvis det plager deg, kan du alltids stoppe og støtte opp barnets hode 
med en pute.

I Sverige finnes det en sertifisering som kalles «Plus test». Hva er dette? 
«Plus test» er en valgfri sertifisering som evaluerer nakkebelastninger i en 
frontkollisjonstest. Ved å velge et sete med et «Plus test»-merke vet du at 
det vil beskytte barnets nakke i en kollisjon, noe som ikke blir evaluert i den 
forskriftsmessige testingen.

Er et forovervendt barnesete med innvendige seler et passende valg for 
toåringen min?
For best beskyttelse bør en toåring reise vendt bakover, for å sikre god støtte 
av nakken i tilfelle en frontkollisjon.  n
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Klara og Magnus Ledin Höglund med barna deres Allan, 3 år gammel,  
og Pella, 5½ år gammel, Stockholm, Sverige

Begge barna deres bruker bakovervendte seter. Hvorfor?
– Vi er veldig sikkerhetsbevisste og prøver å gjøre alt etter boken. Vi sjekket fakta 
veldig nøye da vi fikk vårt første barn, og risikoen for skade i en kollisjon er fem 
ganger større hvis barnet sitter forovervendt i ung alder. Så naturligvis skal Allan 
og Pella sitte bakovervendt så lenge som mulig.

Har det å sitte bakovervendt medført noen utfordringer for dere?
– Allan lider av reisesyke, så vi har vurdert om vi burde snu ham rundt for å se om 
det blir bedre. Men vi vet ikke om det vil hjelpe – så vi kommer til å fortsette en 
liten stund til. Pella blir større, så hun sitter med korslagte bein, men hun har ikke 
klaget på det ennå. Noen folk vi møter sier «å, bare vend dem fremover – dere 
kommer aldri til å kollidere», men vi føler ikke at vi bare kan anta det. Sikkerheten 
kommer alltid først.

Har dere noen knep for å bruke bakovervendte seter?
– Angående reisesyke så går det ofte bedre hvis Allan ser film, eller hvis vi 
planlegger å kjøre på tidspunkter der han kan sovne. Vi har også valgt barnese-
tene våre med den største omhu. Hovedsakelig for å sørge for at de tilfredsstiller 
sikkerhetskravene, men også fordi de kan vippes litt bakover slik at barna kan 
sove i dem. Og for å se til at det er plass for dem til å sitte med korslagte bein når 
de blir større.

«Våre barn skal reise bakover så 
lenge det er mulig»
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4.

Beltestoler (4–10 år)

FØR ELLER SENERE vil barnet vokse ut av sitt bakovervendte barnesete. Dette 
skjer vanligvis rundt tre- eller fireårsalderen. Nå er det på tide at han eller 
hun reiser forovervendt, sittende på en bilpute med beltefører. Bilputen kan 
være med eller uten ryggstøtte. En bilpute med ryggstøtte kalles også bel-
testol. Forsikre deg om at belteføreren er laget for å holde hoftebeltet lavt 
nede foran hoftene og tvers over den øverste delen av lårene. Disse plasserin-
gene bidrar også til å holde bilputen på plass i en kollisjon. Barnet og bil-
puten holdes alltid tilbake ved å bruke bilens sikkerhetsbelte. Noen bilputer  
kan også festes i kjøretøyet ved å bruke ISOFIX-forankring. Noen biler, ink-
ludert en del Volvo-modeller, har sine egne integrerte barneseter (bilputer) 
– en veldig brukervennlig form for barnesikring.                                

Beltestoler gir vanligvis forbedret komfort for små barn, og en eventuell  
sidedel bygd inn i toppen av ryggstøttedelen kan gi barnets hode sidestøtte, 
spesielt mens det sover. Forskjellige typer sidedeler hjelper også barnet til 
å sitte mer komfortabelt og støttet, avhengig av størrelsen og adferden til 
barnet. Å ha en ryggstøtte tilknyttet bilputen kan også bidra til at sikkerhets-
beltet holder seg komfortabelt på plass i midt-skulderposisjonen.

Ikke for langt ut på skulderen.

Når et barn er spent fast ved hjelp av et sikkerhetsbelte, er det veldig viktig at 
beltet er plassert riktig. Hovedårsaken til å bruke en bilpute er å oppnå riktig 
beltegeometri, ikke å hjelpe barnet til å se mer. Dessuten, jo mindre slakk, 
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desto bedre vil beltet beskytte barnet ditt.
Bilputen er der for å løfte barnet høyere, for å få sikkerhetsbeltet i en bedre 

posisjon over hoftene eller lårene. Hoftedelen av beltet må alltid spennes fast 
så lavt som mulig, og ikke over magen. Den diagonale delen av beltet bør sitte 
stramt over skulderen og brystet, og helst ligge behagelig på midt-skulderen. 
Fjern eventuell slakk etter at du har spent fast barnets sikkerhetsbelte. Det er 
ikke skadelig om beltet er delvis på barnets nakke. Det ser kanskje ikke veldig 
behagelig ut, men det vil ikke skade barnet i tilfelle en kollisjon. Hvis bilen 
skulle bråstoppe, vil barnets hode bevege seg fremover, og beltet vil flytte seg 
lenger ut på skulderen. Risikoen for skade er mye større hvis det diagonale 
beltet er plassert for langt ut på skulderen. Det kan føre til at det glir lenger 
ned på armen i tilfelle en kollisjon, og dermed øke risikoen for hodesammen-
støt og skader på de myke delene av bryst og mage. Med beltet for langt ned 
på armen vil ikke barnet bli holdt tilbake så bra som det burde vært.

Aldri under armene

Ikke under noen omstendighet bør barnet sitte med det diagonale beltet 
under armen. I en kollisjon vil ikke overkroppen til barnet bli holdt tilbake 
skikkelig, og det vil føre til en økt risiko for hodesammenstøt, i tillegg til 
at sikkerhetsbeltet kan trenge inn i de mykere delene av brystet og magen. 
Det vil også være større risiko for bryst- eller mageskader, fordi menneske-
skjelettet er svakere lenger ned på brystkassen. Sikkerhetsbeltet gir optimal 
beskyttelse hvis det plasseres over de sterkere kroppsdelene som bekkenet, 
brystkassen og skulderen.

Bruk aldri en vanlig, myk pute i stedet for en ordentlig bilpute. En van-
lig pute vil være for myk og vil ikke være skikkelig forankret, slik en bil-
pute er. I en kollisjonssituasjon vil en pute helt enkelt bli trykket flat og for- 
årsake at barnet glir fremover, ut under hoftebeltet.
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Hvorfor bruke bilpute?

En faktor som gjør barn mer sårbare, er det faktum at bekkenet deres fortsatt 
er relativt uutviklet. Bortsett fra størrelsen, er én viktig forskjell mellom et 
barns bekken og en voksens at den spesielle bekkenstrukturen, kalt hoftekam-
men, ikke er fullt utviklet hos barnet. Størrelsen og formen på passasjerens 
hofter har en direkte innvirkning på måten sikkerhetsbeltet holder seg på 
plass. Formen på hoftekammen på voksne hofter bidrar til å holde hoftebeltet 
lavt nede i tilfelle en kollisjon, og det hindrer det fra å gli opp og eventuelt 
skade de indre organene. Menneskebekkenet forblir ganske avrundet i formen 
frem til barnet blir rundt ti år gammelt. Hoftekammen utvikler ikke sin mer 
vinkelformede form før puberteten.

Bilputen lar sikkerhetsbeltets geometri fungere på en bedre måte med hen-
syn til barnepassasjeren. Bilputen løfter barnet, slik at hoftedelen av sikker-
hetsbeltet kan plasseres over lårene, noe som reduserer risikoen for at buken 
skades av beltet. En viktig egenskap når det gjelder bilputer er belteføreren 
(veiledningshorn), som holder beltet i posisjon gjennom kollisjonen ved å 
holde tilbake bilputen. Denne egenskapen er ikke nødvendig for integrerte 
barneseter. Bilputen setter også barnet i en mer oppreist posisjon og mer 
tilpasset lårstøtte, slik at han/hun ikke flytter seg frem i setet for å finne en 
mer behagelig beinplassering mens han/hun sitter. Å sitte sammensunket kan 
resultere i mindre optimal beltegeometri.

Volvo Cars anbefaler barn å bruke en bilpute frem til de er  
140 centimeter høye og ti år gamle. Viktige faktorer er barnets størrelse 
(høyde og hoftestørrelse), alder (hofteutvikling) og bilens spesifikke sikker-
hetsbeltegeometri. n
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¢ OFTE STILTE SPØRSMÅL OM BELTESTOLER (4–10 ÅR)

Når kan jeg flytte barnet mitt til en beltestol?
Når barnet har vokst ut av sitt store, bakovervendte barnesete. Barnet bør 
være minst tre år gammelt, helst eldre.

Hva bør jeg se etter når jeg velger en bilpute, med eller uten ryggstøtte?
En som er egnet for din type bil, behagelig for barnet ditt, og merket med 
riktig typegodkjenning.

Er en bilpute like bra som en beltestol?
Mindre barn vil vanligvis synes at en beltestol er mer behagelig og gir 
sidestøtte, og hjelper dem med å holde seg i en god sikkerhetsbelteposisjon. 
Hvis det er sidestøtter bygd inn i den øverste delen av beltestolens ryggstøtte, 
kan disse bidra til å gi støtte til et sovende barn. Hvis ikke, i en trygg bil, så-
fremt sikkerhetsbeltet er plassert riktig på barnets kropp, vil beskyttelsesniv-
ået være det samme, med eller uten en ryggstøttedel på beltestolen.

Beltestolen treffer nakkestøtten, og dette danner et mellomrom. Er det fort-
satt trygt?
Bilens sikkerhetsbelte gjør dette helt trygt. Det er bilens sikkerhetsbelte som 
absorberer den innkommende kraften under hard bremsing eller i en kolli- 
sjon. Nakkestøttens posisjon kan bety at beltestolen har en mer oppreist still-
ing som kan bli oppfattet som mindre behagelig, men faktum er at fra et 
sikkerhetsperspektiv er det like bra, såfremt bilens sikkerhetsbelte er plassert 
riktig.

Hvordan plasserer du sikkerhetsbeltet riktig?
Det diagonale beltet bør gå ned tvers over skulderen, nærmere nakken enn 
kanten av skulderen. Det gjør ikke noe om beltet ligger delvis mot barnets 
nakke. Det er farlig å plassere beltet for langt ute på skulderen. Om det verste 
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skulle skje, kan barnets kropp gli opp over beltet i en kollisjon. Av samme 
årsak bør du aldri la barnet ditt ha det diagonale beltet under armen. Hofte-
beltet må ligge over hoftene eller lårene. For de fleste typer eksterne bilputer 
må beltet holdes nede av veiledningshornene på selve bilputen for å holde 
puten på plass også. 

Det skal ikke finnes noe slakk i hverken det diagonale beltet eller hofte-
beltet. Fjern all slakk etter at du har spent fast barnets sikkerhetsbelte.

Er bilputer festet til ISOFIX-forankringen bedre enn de som ikke er det?
Bilputens feste til kjøretøyet skal ikke påvirke beskyttelsen som bil-
puten og sikkerhetsbeltet gir. Forankringen i ISOFIX-festet bidrar til å 
låse bilputen på plass, hovedsakelig når den ikke brukes. Uten hensyn til  
ISOFIX-festet er det sikkerhetsbeltet som beskytter barnet i setet.

Kunne et barn noen gang brukt en vanlig pute i stedet for en bilpute, kan-
skje i noen andres bil?
Nei. En vanlig pute er for myk. I en kollisjonssituasjon ville en pyntepute 
helt enkelt blitt trykket flat, og forårsaket at barnet gled fremover, ut under 
hoftebeltet. Barnet bør alltid bruke en godkjent bilpute. 

Er det greit at barnet sitter på fanget til en voksen i stedet?
Nei. Barn bør aldri få lov til å reise på fanget. Hvert enkelt barn trenger sin 
egen plass i bilen, og et barnesete tilpasset størrelse og alder.

Hvilket sete i bilen er tryggest?
I en Volvo er alle setene like trygge for barn, gitt at man bruker et egnet 
barnesete.

Hva gjør jeg hvis barnet mitt ikke vil sitte på bilputen?
Du må overbevise ham eller henne. Du kan også prøve ut en annen bilpute.
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Bør kollisjonsputen foran forsetet på passasjersiden alltid være avslått 
hvis det er et barnesete installert i forsetet?
Kollisjonsputen bør alltid være avslått hvis det er et bakovervendt barnesete 
installert i forsetet på passasjersiden. Nyere forskning viser imidlertid at når et 
forovervendt barn (i egnet sete) er plassert i forsetet, bør ikke kollisjonsputen 
slås av. Denne anbefalingen kommer som en følge av utviklingen av front- 
kollisjonsputer, som har funnet sted de siste årene. Slå alltid opp i bilens 
manual for å se hva som gjelder for bilen din. 

Hvor lenge bør barn bruke bilpute?
Det er vanskelig å gi en presis grense. Volvo Cars anbefaler at barn bruker 
bilpute frem til de er 140 centimeter høye og ti år gamle.  Volvo Cars’ ulyk-
kesforskning viser at barn opp til ti år trenger en bilpute, men at elleve- og 
tolvåringer også kan ha nytte av den.

De normerte høydeanbefalingene eller -forskriftene varierer fra land til 
land. Det viktigste er at hoftebeltet bør ligge riktig over hoftene. Dette er 
viktig også etter at barnet har reist en stund, og har rørt seg med sikkerhets-
beltet på.

Er en bilpute like trygg som et forovervendt barnesete med innvendige 
seler for mitt fire år gamle barn?
Bilputen sammen med bilens sikkerhetsbelte er en god beskyttelse for barnet, 
gitt at beltet holder seg i en god posisjon over skulderen og hoften under 
reisen. Velg en beltestol som bidrar til å gi god beltetilpasning for barnet ditt. 
Dersom barnet er lite og ikke sitter godt bør man vurdere et barnesete, men 
bruk da et bakovervendt barnesete for den beste beskyttelsen av barnet ditt. 
n
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5.

Lover og regler

FORSKRIFTENE SOM REGULERER hvilke seter barn i ulike aldrer kan bruke i biler, 
varierer fra land til land, akkurat som den foreskrevne typen barneseter.

I Norge er det “Forskrift 1979-09-21 nr 07: Forskrift om bruk av personlig 
verneutstyr under kjøring med motorvogn” som regulerer og påbyr forsvarlig 
sikring av barn i bil. Barn som reiser med bil bør uansett land alltid bruke et 
hensiktsmessig barnesete, festet korrekt.

Typegodkjenning og merking

Typegodkjenningsstandarder og merker varierer fra land til land. I Eu-
ropa og et antall andre land må barneseter merkes med en E, som står for  
ECE-godkjenning. Det betyr at de retter seg etter riktig UN ECE-forskrift 
om barneseter og er godkjent for bruk i land som benytter denne standarden.

For mer informasjon om Volvo barneseter, kontakt din nærmeste  
Volvo-forhandler.

ELEFANTEN I BAKSETET

Selvfølgelig er det noen som ikke alltid bruker sikkerhetsbelte. Kanskje un-
nlater de å ta på eget sikkerhetsbelte, eller å spenne fast barna skikkelig før de 
kjører avgårde. Kanskje det ikke virker som en så lang tur. Kanskje er barnet 
vanskelig og det virker umulig å få det til å bli værende i barnesetet lenge nok 
til å spenne fast beltet. Eller kanskje tenker de … det er bare rundt i sentrum, 
og vi skal ikke kjøre så fort.
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Men ved en hastighet på kun 40 km/t vil et barn som veier 30 kg, plutselig 
veie tilsvarende ett tonn ved en kollisjon med en fast gjenstand.

Fare for andre passasjerer

Hvis et barn er usikret i baksetet, risikerer han eller hun alvorlig skade, eller til 
og med død. Hvis bilen frontkolliderer, risikerer personen i forsetet å få denne 
store vektmengden kastet mot seg inne i bilen, med like alvorlige konsekven-
ser. Eller barnet kan også gå rett igjennom frontruten og treffe gjenstanden 
som bråstoppet bilen – et scenario like skremmende som det første.

Noen flere sammenligninger å tenke på:
Å reise usikret og så kollidere ved kun 15 km/t er nærmest som å klatre 

opp på en spisestuestol og la seg selv falle med hodet først mot gulvet.
Men hvis bilen kjører i 20 km/t, er ulykkens alvorlighetsgrad mer som å 

sette fire spisestuestoler oppå hverandre før du lar deg selv falle.
For å visualisere en kollisjon ved 30 km/t kan du se for deg å sette åtte 

stoler, den ene oppå den andre, før du lar deg falle ned.
Åtte stoler blir litt av et tårn – og litt av et fall. Likevel virker ikke 30 km/t 

som veldig stor fart i det hele tatt. Det er mindre enn den nye fartsgrensen 
i noen boligområder i Storbritannia, for eksempel. Til og med «rundt i 
sentrum» kjører de fleste av oss fortere enn det.

Så … vær så snill og bruk sikkerhetsbelter og barneseter.
Alltid.
For alle i bilen.  n
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