
Hvert år tar trafikken 300 menneskeliv, 
og 12.000 personer skades. Utryknings-
personell ser mange eksempler på 
skader som kunne vært unngått om 
løse gjenstander var riktig plassert. 
Derfor er det viktig å bruke bagasjerom 
eller brønnen foran setene når du har 
løse gjenstander i bilen.

TIPS FOR HVERDAGSTUREN
Bare en tur i butikken, bare rett hjem fra kontoret, bare bort i nabobygda på det neste maler-
oppdraget… Selv om det er en kort tur, er ikke det noen garanti for at ingenting skjer på veien. 
Her er vanlige feil – og hva som er riktig.

IKKE SLIK!  
En enkel  
handlepose 
som veier ni 
kilo får en vekt 
tilsvarende 
220 kilo hvis 
den suser 
framover i 
80 kilometer 
i timen. 

SLIK! Handleposene inne ved seteryggen i bagas-
jerommet, eller i brønnen ved setene, der man har 
beina til vanlig.

IKKE SLIK! Mange vil kjenne seg igjen i 
plasseringen av PC-vesken i setet rett bak 
føreren.

IKKE SLIK! Håndverkere har ofte store biler 
og tungt utstyr. Det er enkelt å plassere alt rett 
inn bak. Men en 40 kilos verktøykasse som får 
fart framover kan i verste fall forskyve setet til 
føreren framover og forvolde stor ekstra skade.

SLIK! 
To sekunder  
ekstra på å 
plassere pc-
vesken riktig 
– nede i brønnen. 

SLIK! Tunge ting innerst mot seteryggen, og 
gjerne festet så de ikke kan skli rundt. 

Riktig pakking av bil
Hvis du må bråbremse, eller 
du krasjer, vil gjenstander i 
bilen forflytte seg. For de fleste 
er det opplagt at tunge ting 
ikke må ligge slik at de kan få 
fart framover mot passasje-
rene, men det kan faktisk også 
være alvorlig å få en første-
hjelpspute i bakhodet når den 
har en fart på 70 kilometer i 
timen. 

Din barnehage har et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hensikten er å kunne formidle temaer som 
innebærer trygghet for deg og dine. Vi håper du setter pris på denne informasjonen - leser den - og lærer.

Se filmer med mer på helikopterbarna.no
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SLIK PAKKER DU BILEN FOR FERIETUREN
Om sommeren forbereder mange en kortere eller lengre ferietur med bilen som framkomstmiddel. 
Ved å tenke gjennom hvordan du pakker bilen, unngår du at løse gjenstander i bilen utgjør en ekstra 
fare for deg selv eller passasjerene.

Skiboksen: Mange bruker skiboksen til ekstra bagasje pa turen.  
Kontrollér bilens maksimale taklast. På nyere biler se vognkort eller 
spør fabrikant. Sjekk spesifikasjon på skiboks. Ikke legg i mer enn den 
laveste angitte vekt.

DVD: En DVD-spiller som er tilpasset bil og dermed sitter godt fast, er 
veldig bra for trafikksikkerheten. Da sitter ungene riktig i setet, med 
beltet riktig over hofte og skulder, og man unngår kanskje noen av  
søskenkranglene som kan distrahere føreren.  

Klare for avgang!

Tungt: Legg de tyngste tingene innerst mot seteryggen. Da unngår du at 
de får fart framover dersom du skulle være så uheldig å få en bråstopp. 

Ferdig: Her er bilen ferdig pakket, med de tunge tingene innerst og 
nederst. Varsel-trekanten er lett tilgjengelig. 

Sikring: I denne bilen er det både nett mellom bagasjerom og skjerm til 
å trekke over bagasjen. Det sikrer at ingen gjenstander flyr framover.
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