
Ansvaret för barnens säkerhet i bil är ett delat ansvar mellan 
bilföraren och olika aktörer såsom biltillverkare och myn-
digheter. Barnsäkerhetsutrustning ska vara anpassad till 
bilens egenskaper och barnens förutsättningar. Vuxna som 
transporterar barn i bil har rätt till korrekt och saklig infor-
mation om hur barn bäst skyddas i bilen.

Små barn – nyfödd till fyra-fem års ålder
•	 Små barn åker säkrast i bakåtvända babyskydd eller 

bakåtvända bilbarnstolar. Vår rekommendation är att 
barn ska sitta bakåtvänt till minst fyra års ålder.

•	 Placeringen av bakåtvänd bilbarnstol i främre eller bakre 
passagerarsätena är likvärdig från krocksäkerhetssyn-
punkt. Däremot kan framsätet medge större benutrymme, 
vilket gör att barn kan åka bakåtvänt högre upp i åldern. 
Vi ska så långt som möjligt tillgodose god tillgänglighet 
till såväl främre som bakre passagerarsätena.

•	 Vi som undertecknar har ett ansvar att informera kon-
sumenterna om faran med att placera barn i babyskydd 
eller bakåtvänd bilbarnstol på en plats utrustad med en 
icke avstängd passagerarkrockkudde. 

•	 Undertecknade biltillverkare/importörer har ett ansvar för 
att avstängning av krockkudden ska ske på ett säkert sätt 
för att riskerna för felanvändning av systemet minimeras.

•	 Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för 
barn i bakåtvänd bilbarnstol.

Större barn – fyra-fem till tolv års ålder
•	 Större barn åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller 

integrerat barnskydd och placeras i främre eller bakre 
passagerarsäten.

•	 Barnet ska vara minst 140 cm vid placering framför en 
aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra re-
kommendationer. 

•	 Undertecknade biltillverkare/importörer har ett ansvar 
att informera om när passagerarkrockkudden ska vara 
aktiv respektive avstängd och vem som då kan sitta på 
denna plats.

•	 Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för 
barn i bältestol eller bälteskudde. 

Företag, organisationer och myndigheter som står bakom 
rekommendationen:
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I vår svenska lagstiftning finns bestämmelser om barn i bil i 
Trafikförordningens 4 kapitel 10 § samt i Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2014:52. De svenska bestämmelserna utgår ifrån 
de harmoniserade kraven i direktiv 91/671/EEC och innebär i 
korthet att;

•	 Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild 
skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/
kudde) som är godkänd enligt UNECE Reglemente 44 eller 
Reglemente 129.  

•	 Barn i bakåtvända skyddssystem ska inte sitta på en plats 
utrustad med en passagerarkrockkudde om inte krockkudden 
har satts ur funktion.
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