På www.ntf.se
”Frågor och svar”
finns mycket att hitta
om barn i bil!

Några tips gällande bilbarnstolar
• Byt babyskyddet till en bakåtvänd bilbarnstol när barnet sitter ganska stadigt.

• Köp en bakåtvänd bilbarnstol som klarar minst 18 kg (brukar vara Isofixfästa, finns till 23 kg)
eller en som klarar 25-36 kg (monteras alltid med bilens bälte, förankringsband och oftast ett
stödben). Alla bilbarnstolar genomgår samma krocktest.
• Köp där du får hjälp, barnfackhandeln brukar vara duktiga på bilbarnstolar.
• Bilbarnstolen skall ha ett E-godkännande eller i-Size.
• Plus Test-märket garanterar bra bakåtvända bilbarnstolar
• Bilbarnstolen skall passa bilen – prova i din bil före köp. Framsätet och baksätet
är lika säkra i en modern bil.
• Fäst bilbarnstolen enligt bruksanvisningen. Inga egna ”lösningar”. Stolen skall sitta fast
ordentligt. Vissa bilbarnstolar skall ligga an mot instrumentpanel eller ryggstöd och vissa får
monteras fristående.
• Begagnat? Köp av någon du litar på, bilbarnstolen får inte ha varit krockad. Bruksanvisningen
måste finnas till stolen. Bilbarnstolar och babyskydd
har en livslängd på cirka tio år från att de börjar
användas. Är du osäker på när den började användas
kan du titta efter datumstämpel på stolen.
• Barn skall sitta bakåtvända så länge som möjligt,
minst till 4-års ålder, helst ännu längre.
Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när 1/3 av
huvudet sticker upp över ryggstödet eller den övre viktgränsen
passerats. Det är inte farligt att sitta trångt med benen.

Bakåtvänt till 4–5 år

VARNING
Förbjudet och farligt att placera bakåtvänd bilbarnstol vid aktiv krockkudde i framsätet.
Barn ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har
andra rekommendationer. Kontakta respektive biltillverkare.

Folder om trafiksäkerhet för
småbarnsföräldrar

Film från Folksam om säkra
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Ring mer än gärna om du har frågor!
Kristina på NTF FyrBoDal 0520-22 40 44 eller skicka ett
mejl till kristina.nilsson@ntf.se

