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Velg bakovervendt barnesete 
i bilen. Det er tryggest og  
best for barnet ditt.  



Barn som sitter i bil sitter best og tryggest  
i et bakovervendt barnesete.
 
Det er svært enkelt å få tak i et slikt sete 
for din bil. For visste du at...

Det finnes bakovervendte barneseter som fungerer perfekt opp til 25 kilo.  
Spør etter disse i butikken der du kjøper barnesetet. 

Du kan be om å få prøve forskjellige barneseter i bilen. Du finner garantert et  
bakovervendt sete som passer for ditt barn og din bil. 

Hvis du synes det er vanskelig å montere barnesetet selv, kan du selvfølgelig få 
hjelp til dette i butikken der du kjøper barnesetet. 

husk at...
Barn er langt mykere enn voksne. Det er ikke ubehagelig for barn å sitte med 
bøyde ben, selv om det kan se sånn ut for oss voksne.  

Frontkollisjoner er den farligste typen bilulykker. Et bakovervendt sete er det 
klart tryggeste valget om en slik kollisjon treffer deg og bilen din.



3 spesielt gode grunner til å velge et  
bakovervendt barnesete: 

Hode, nakke og indre organer er mye bedre beskyttet om du frontkolliderer –  
faktisk hele 5 ganger tryggere enn i et forovervendt sete. 

Små kropper tåler mindre enn store – derfor er det viktig å fordele trykket fra en 
kollisjon på en større flate. Det gjør du i størst grad med et bakovervendt sete. 

Sjansen for at barnet ditt sklir ut av setets egne belter ved en kollisjon er  
betydelig mindre når du bruker et bakovervendt sete.  
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Få hjelp til å velge riktig sete  
i bilen for ditt barn:  
Besøk www.bilstolvelgeren.no 

Her taster du kjapt inn alder, vekt og høyde og finner akkurat det barnesetet som 
passer best for ditt barn.  

Lurer du på mer? 

Besøk www.tryggtrafikk.no/barn-i-bil 

Her finner du mer informasjon om hvorfor et bakovervendt sete er det beste  
og tryggeste for barnet ditt. 


