
 

 
1 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om användning av bilbälten och av särskilda 
skyddsanordningar för barn;  
(konsoliderad elektronisk utgåva) 

beslutade den 18 augusti 2014. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:51 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av bilbälten och av särskilda 
skyddsanordningar för barn. 

Definitioner 

1 a § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betyd-
else som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, skollagen (2010:800), 
yrkestrafiklagen (2012:210) och trafikförordningen (1998:1276). (TSFS 
2018:51) 

Information till passagerare i en buss 

2 § Information till passagerare i en buss om skyldigheten att använda bil-
bälte ska lämnas av bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller 
den som utsetts till ledare för en grupp. Informationen får ges genom för-
inspelade ljudmeddelanden.  

På bussar i beställningstrafik ska information ges på nytt efter varje stopp 
där passagerare kliver på. Detsamma gäller bussar i linjetrafik på längre 
linjer med få stopp samt busstransporter som inte utgör yrkesmässig trafik. 
(TSFS 2018:51) 

Allmänna råd 
Om annan ombordpersonal, ledsagare eller ledare för en grupp ska 
medfölja på en buss i beställningstrafik bör dessa innan avfärd till-
sammans med föraren föra dialog om hur informationsskyldigheten 
ska uppfyllas. Detsamma gäller vid en transport som inte utgör 
yrkesmässig trafik.  
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Linjetrafik som avses i artikel 3 a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmoniser-
ing av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet bör inte anses 
vara linjetrafik på längre linjer med få stopp. (TSFS 2018:51) 

2 a § Informationen om skyldigheten att använda bilbälte ska även ges 
genom väl synliga analoga eller digitala skyltar, eller med nedanstående bild 
med vit symbol mot blå bakgrund placerad väl synlig vid varje sittplats. 
(TSFS 2018:51) 

  
Lämpliga åtgärder som avser passagerare under 15 år 

Allmänna råd till 4 kap. 10 c § trafikförordningen (1998:1276) 
Om trafikföretaget har säkerhetsstyrningssystem, trafiksäkerhets-
policyer eller motsvarande enligt ledningssystem för vägtrafik-
säkerhet SS-ISO 39001:2012, bör de innehålla rutiner med lämpliga 
åtgärder så att passagerare under 15 år använder bilbälte eller 
annan särskild skyddsanordning. Detsamma gäller skolväsendet, 
idrottsförening eller annan organisation som regelbundet beställer 
bussresor eller utför sådana transporter för egen räkning. 

Vid transport med buss i beställningstrafik bör information om 
rätt användning av bilbältet ges till den som inte vet hur bältet ska 
användas, och vid behov bör passageraren få hjälp att ta på bältet 
och bli visad hur det ska vara placerat på kroppen enligt 3–5 §§. 
Detsamma gäller vid transport som inte utgör yrkesmässig trafik.  

Vid transport med en buss i beställningstrafik bör annan ombord-
personal, ledsagare eller ledare för en grupp innan avfärd och efter 
raster kontrollera att passagerarna använder bilbälte eller annan 
särskild skyddsanordning. Detsamma gäller vid transport som inte 
utgör yrkesmässig trafik. 

Om annan ombordpersonal, ledsagare eller ledare för en grupp 
ska medfölja på en buss i beställningstrafik bör dessa innan avfärd 
tillsammans med föraren föra dialog om vilka åtgärder som 
lämpligen bör vidtas för den aktuella resan. Detsamma gäller vid 
transport som inte utgör yrkesmässig trafik. 

Vid transport med en buss i linjetrafik där ledsagare eller ledare 
för en grupp medföljer bör ledsagaren eller ledaren vidta åtgärder 
enligt andra och tredje stycket. (TSFS 2018:51) 

Bilbälten 

3 § Bilbältesband ska vara väl sträckt. 
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4 § Diagonalband ska löpa över ena axeln och kroppens framsida till 
höften på andra sidan. 

5 § Höftband ska löpa från ena höften över kroppens framsida till höften 
på andra sidan. 

Särskilda skyddsanordningar för barn 

6 § En särskild skyddsanordning för barn ska vara typgodkänd enligt 
1. rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i 
motorfordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2000/3/EG, 

2. UN/ECE-reglemente 44-03,  
3. UN/ECE-reglemente 129, eller 
4. en senare version av nämnda reglementen. 

7 § En särskild skyddsanordning för barn ska vara lämplig för användaren, 
installerad enligt anordningens monteringsanvisning och användas på det 
sätt som anordningen är avsedd för. 

8 § Ett barn får inte färdas i en bakåtvänd skyddsanordning i ett 
passagerarsäte på en plats med krockkudde framför passagerarsätet, om inte 
krockkudden har satts ur funktion. 

Undantag 

9 § Bilbälte behöver inte användas om nedanstående förutsättningar är 
uppfyllda: 

1. I baksäte i utryckningsfordon eller i bil som används av polis-, 
kriminalvårds-, sjukvårds- eller tullpersonal om användande av bilbälte 
medför hinder eller annan olägenhet för tjänsteutövning. 

2. Av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal 
kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste 
stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid 
färd till eller från ett område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren 
bestämt att bilbältet ska användas. 

3. Av verkstads- eller besiktningspersonal vid provkörning av fordon 
kortare sträcka, om bilbältet inte är försett med upprullningsdon. Undantaget 
gäller inte om arbetsgivaren bestämt att bilbälte ska användas. 

10 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 
___________ 

TSFS 2014:52 
Denna författning träder i kraft den 15 september 2014, då Vägverkets 

föreskrifter (VVFS 2006:135) om användning av bilbälten och av särskilda 
skyddsanordningar för barn ska upphöra att gälla. 
 

TSFS 2018:51 
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2018. 
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