
Bilbältet är den absolut viktigaste sä-
kerhetsdetaljen i bilen - både i fram-
sätet och i baksätet. Om alla använde 
bälte skulle minst 60 liv sparas varje år 
i den svenska trafiken. Genom att an-
vända bilbälte halveras risken att dö-
das eller skadas allvarligt vid en kol-
lision. 

Bilens säkerhetsegenskaper bygger på 
att bältet används. Ändå är det många 
som glömmer att ta på bälte, särskilt 
vid korta resor. 

En krockkudde ersätter inte bilbälte. 
Krockkudden är däremot ett bra kom-
plement till bältet, särskilt på förar-
platsen. 

Rätt användning

För att bältet ska ge optimalt skydd 
måste det användas på följande sätt:

• Axelbandet över bröstet nära halsen.
• Höftbandet mot låren, inte över magen.
• Sträck bältet en extra gång när du har 
satt det på dig.
• Under ytterkläderna så nära kroppen 
som möjligt, ju närmare kroppen desto 
bättre skydd.

Att frontalkrocka i:

• 30 km/tim är som att falla från första våningen.

• 50 km/tim är som att falla från tredje våningen.

• 70 km/tim är som att falla från sjätte våningen.

• 90 km/tim är som att falla från tionde våningen.

               
Bältesanvändning och säkerhet i bil

• Inte vridet, kontrollera att bältet lig-
ger slätt och inte är skadat.
• Om du är gravid är det viktigt att 
inte sluta använda bilbältet. Det ska ju 
skydda mer än ett liv! Försök att få bäl-
tet så långt ner mot låren som möjligt, 
så kommer fostret inte i kläm. Undvik 
att köra bil i slutet av graviditeten.

Vad säger lagen?

• Om en personbil, buss eller lastbil 
har sittplats utrustad med bilbälte så 
ska det användas.
• Barn som är kortare än 135 cm ska 
använda, babyskydd, bilbarnstol eller 
bältesstol/kudde.
• Bötesbeloppet för den som inte an-
vänder befintligt bälte är 1 500 kro-
nor. Det är förarens ansvar att se till 
att passagerare under 15 år har bäl-
te på sig. Att bryta mot detta kostar  
2 500 kr. 
• Från den 1 juli 2006 får det inte färdas 
fler passagerare i bilen, än vad bilen är 
registrerad för. Passagerare i bilen ska 
färdas på en plats som är avsedd för 
passagerare.


