
Góður öryggisbúnaður sem er rétt notaður skiptir höfuðmáli
Ef keyptur er öryggisbúnaður sem festur er í bílinn með bílbelti er nauðsynlegt 
að athuga hvort hann passi í viðkomandi bíl. Hægt er að fá slíkar upplýsingar 
á heimasíðum framleiðenda eða í bæklingi sem fylgir búnaðinum. Ef nota á 
sama búnað í fleiri en einum bíl þarf að gæta þess að hann passi í öllum tilvikum. 

Þegar öryggisbúnaður er festur í bíl er nauðsynlegt að það sé gert á réttan hátt. 
Þótt barn sé í réttum búnaði getur það slasast alvarlega ef búnaðurinn er ekki 
rétt festur. Mikilvægt er að lesa vandlega allar leiðbeiningar sem fylgja bæði 
bílnum og öryggisbúnaðinum. Þá er hægt að biðja sölumenn verslana um 
aðstoð við að festa búnaðinn í bílinn.

ISOFIX festingar
Margir bílar eru með ISOFIX-festingar í aftursæti. Festingarnar eru tengdar grind 
bílsins. Ef keyptur er barnabílstóll með ISOFIX þá passar hann í alla bíla sem 
eru með ISOFIX festingar.

Hvenær er óhætt að setja barnið í framvísandi barnabílstól?
Barn á að snúa baki í akstursstefnu eins lengi og hægt er þar sem höfuð þess 
er hlutfallslega stórt og þungt og hálsliðir þess ekki fullþroskaðir. Með því 
að nota bakvísandi barnabílstól minnka líkur á alvarlegum áverkum á mænu 
og heila barnsins. Best er að láta barnið snúa aftur til þriggja ára aldurs. 
Aldrei má setja barn undir eins árs í framvísandi barnabílstól.

Öryggi barna er á okkar ábyrgð

Hvernig öryggisbúnað eiga börn að nota?
Flest börn nota þrjár tegundir af öryggisbúnaði um ævina áður en að þau nota 
bílbelti (án búnaðar). 

Ungbarnabílstóll
Fyrsti stóllinn er oft nefndur ungbarnabílstóll en mismunandi er hversu lengi börn 
nota þann stól. Flestir ungbarnabílstólar duga barninu þar til það hefur náð 13 kg 
þyngd. Þó er einnig hægt að kaupa stóla sem ná frá fæðingu og upp í 18 kg þyngd 
en slíka stóla er ekki hægt að nota sem burðarstóla heldur eru þeir hafðir fastir 
í bílnum. Hægt er að kaupa ungbarnabílstól með sökkli (base). Sökkullinn er festur 
í bílinn með bílbelti eða með ISOFIX festingum. Stólnum er síðan smellt í sökkulinn. 

Barnabílstóll 
Þegar barnið hefur vaxið upp úr ungbarnabílstólnum þarf það stól sem ætlaður 
er börnum upp í 18 eða 25 kg en þeir stólar eru festir í bílinn með bílbelti eða 
með ISOFIX festingum. Barnið er fest í stólinn með fimm punkta belti. 

Bílpúði með baki
Þegar barnið hefur náð 18 eða 25 kg er óhætt að setja það á bílpúða með baki. 
Ekki er mælt með notkun bílpúða án baks því bakið veitir betri vörn. Á bakinu 
eru lykkjur eða hök til þess að þræða bílbeltið í þannig að það falli rétt að líkama 
barnsins. Bakið veitir hliðarárekstravörn en auk þess kemur það í veg fyrir að 
bílpúðinn renni undan barninu. Nota skal bílpúða með baki þar til barnið hefur 
náð 36 kg þyngd eða við 10-12 ára aldur. 

Þegar valinn er öryggis- og verndarbúnaður 

fyrir börn er mikilvægt að gefa sér góðan 

tíma, skoða heimasíður og kynna sér úrval 

verslana. Búnaðurinn þarf bæði að henta 

barninu og passa í bílinn. Á sama hátt 

skiptir miklu máli að barnið noti búnaðinn 

rétt. Bílbelti má ekki vera snúið og það þarf 

að falla vel að líkama barnsins. Aldrei má 

setja belti fyrir aftan bak eða undir handlegg.

Flokkar bílstóla miðast við þyngd en gott 

er að láta barnið nota stólinn eins lengi og 

hægt er (þangað til hámarksþyngd er náð). 

Athugið að höfuð barns má þó aldrei ná 

upp fyrir brún stólsins (miðað við eyrun).

Hvaða búnaður hentar?



Mikilvæg öryggisatriði Öryggi barna í bíl

Notaður öryggisbúnaður og endingartími stóla
Hægt er að fá öryggisbúnað leigðan hér á landi, til að mynda hjá trygginga- 
félögum. Mikilvægt er að athuga aldur búnaðar en endingartími flestra 
barnabílstóla er 10 ár, frá þeim degi sem þeir eru teknir í notkun. Hinsvegar 
er miðað við að ungbarnabílstólar endist skemur, eða í fimm ár. Ekki er mælt 
með að fleiri en tvö börn noti sama ungbarnabílstól. Framleiðsluár stólsins 
kemur fram á miða sem límdur er á stólinn eða stimplaður á botn hans. 

Ef búnaður er fenginn að láni hjá vinum eða ættingjum er áríðandi að kanna 
aldur stólsins og hvort hann hafi orðið fyrir hnjaski, t.d. verið í notkun í bíl 
í árekstri eða lent í öðru óhappi (fallið úr nokkurri hæð). Öryggisbúnaður getur 
verið ónýtur þótt ekkert sjáist á honum og því getur vitneskja um meðferð 
stólsins verið mikilvæg. Umferðarstofa varar við að keyptur sé búnaður af 
ókunnugum þar sem erfitt getur reynst að fá áreiðanlegar upplýsingar um 
búnaðinn. Gott er að hafa í huga að ef upprunaleiðbeiningar stólsins eru 
týndar má yfirleitt finna þær á netinu. 

Börn og öryggispúðar
Öryggispúði er ungum börnum hættulegur. Hættan felst í högginu 
sem barnið verður fyrir þegar púðinn þenst út og lendir á höfði 
og efri hluta líkamans. Höggið getur leitt til alvarlegra áverka eða 
jafnvel dauða. Samkvæmt lögum mega börn undir 150 sm hæð 
ekki sitja í framsæti bifreiðar ef öryggispúði er fyrir framan sætið. 
Á það einnig við þótt barnið sitji í öryggisbúnaði.  
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Viðurkenndur öryggisbúnaður
Í ökutækjum má einungis nota
öryggis- og verndarbúnað fyrir 
börn sem uppfyllir kröfur samkvæmt 
reglum ECE nr. 44.04 eða síðari 
aðlögun þeirra. Búnaður þarf að 
uppfylla sömu kröfur til að hann 
megi flytja inn, markaðssetja 
eða selja. Merkingar um hvaða 
kröfur búnaðurinn uppfyllir
má finna á öryggisbúnaðinum.
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