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Bilbälte

• Upp till 7 km/h klarar du att ta emot med 
händerna vid en krock. 

• Ca hälften av alla som dör obältade i en 
trafikolycka skulle överlevt om de 
använt bilbälte.

• En person i baksätet utan bilbälte får så
stor kraft vid en kollision att personen i 
framsätet kan dödas vid en så låg 
hastighet som 40 km/h.

Viktigaste säkerhetsdetaljen
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Bilbälte
Kollisionskrafter

•Att frontalkrocka i 30 kilometer i 
timmen är som att falla från första 
våningen.

•Att frontalkrocka i 50 kilometer i 
timmen är som att falla från tredje 
våningen.

•Att frontalkrocka i 70 kilometer i 
timmen är som att falla från sjätte 
våningen.

•Att frontalkrocka i 90 kilometer i 
timmen är som att falla från tionde 
våningen.
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Effekter vid en krock

Bilbälte

•Utan bälte

•Med bälte
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Rätt användning
• Axelbandet så nära halsen som möjligt

• Höftbandet mot låren

• Sträck bältet en extra gång

• Under ytterkläderna

• Inte vridet

Bilbälte
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Vad säger lagen?

• Gäller för alla som färdas i personbil,

buss och lastbil 

• Särskilda regler för barn 

• Förarens ansvar för barn under 15 år

• Böter

Bilbälte

Fotograf Yvonne Palm-Lundström
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Bilbälte
Antalet rapporterade bilbältesbrott i Sverige

2000-2005
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Bilbälte
Användning
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Tunga lastbilar
• 50-80% av de lastbilschaufförer som dödas i vägtrafikolyckor skulle 

ha överlevt om de använt bilbältet
• Lastbilschauffören kan vid en kollision bli utkastad genom vindrutan 

medan lastbilen fortsätter framåt och kör över chauffören. Det 
händer ca 50% av de personer som blir utkastade ur lastbilen.

Vems ansvar?
• Arbetsgivaren skall förebygga, upplysa om risker och utbilda så att 

riskerna undviks
• Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter, använda 

skyddsanordningar och iaktta försiktighet

Bilbälte
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Användnings-
frekvens

Bilar med bältes-
påminnare 99% 

Bilar utan bältes-
påminnare 82% 

(Källa: Folksam)

Bilbälte
Bältespåminnare



10

Frågor om barn i bil
Bilbälte

•Ska barn sitta i framsätet eller baksätet? 
•Vilken plats i bilen är säkrast?
•Var köper man bilbarnstolar?
•Vilken stol är bäst?
•Hur vet man att bilbarnstolen är godkänd?
•Hur vet man att stolen monterats rätt?
•När är stolen urvuxen?
•När kan barnet börja åka framåtvänt?
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Frågor om barn i bil
• Var får man tag på stol till barn med funktionshinder?
• Begagnat, vad ska man tänka på?
• Gravid – vad ska man tänka på?
• När får barnet sitta på en plats med inkopplad 

krockkudde?
• Är sidokrockkudden farlig för barn?
• Finns det några nödlösningar?
• Kan man sätta två barn i samma bälte? Kan babyn sitta i 

knät?
• Vad gör man om barnet inte vill sitta fast?
• Hur många får åka i bilen?

Bilbälte


