
- er du HELT SIKKER på 
at HAN HAR SETT DEG?

Det er skolestart og et nytt kull med førsteklassinger
skal ut i trafikken. Senk farten, vær oppmerksom og

sørg for blikkontakt. Det blir tryggere - og hyggeligere!

TAKK FOR AT DU TAR HENSYN!

Foto: Colorbox/Trygg Trafikk



• BARN ER TRAFIKANTER uten 
kjøreopplæring. Den er det du som har.

• ALLE TRAFIKANTER oppfatter 
trafikken ulikt. Forsøk å se trafikken 

fra barnas synspunkt.

• VÆR EKSTRA OPPMERKSOM 
dersom du må rygge i skolenære
områder

• FORVENT ALLTID DET UVENTEDE
når du ser barn langs veien.

• FØLG TRAFIKKREGLENE og vær 
ekstra oppmerksom i skolenære områder.

9 av 10 overlever en påkjørsel i 30 km/t.
Kun 2 av 10 overlever i 50 km/t...

   

reaksjonslengde bremselengde�
8 meter

30 km/t
5 meter

reaksjonslengde bremselengde�
14 meter

50 km/t
13 meter

Om hendelsen skulle inntreffe – og barnet løper over veien:

Med en antatt reaksjonstid på ett sekund og en avstand til barnet på ca.15 m 
( Bremselengdene gjelder på tørr asfalt )

På 15 meters hold klarer du å stoppe hvis utgangsfarten er 30 km/t.

Om farten er 50 km/t, kommer du ikke under 30 km/t engang.

På 10 meters hold og med 30 km/t, klarer du å redusere farten på bilen til en fart de fleste overlever. 

I 50 km/t har du ikke begynt å bremse.

!Ni av ti over lever
en påkjørsel i 

30 km/t, bare to 
av ti overlever 

i 50 km/t. 

I 30 KM/T 
SER DU DET. 
AKKURAT TIDSNOK.
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