
Packa bilen smart– glöm inte farorna som lurar inne i bilen
Det är sportlovsveckor och vägarna är fulla av förväntansfulla svenskar på väg till fjällen eller släkten med fullastade bilar.
Inför resan lägger de allra flesta stort fokus på att säkerställa att all packning kommer med och får plats. Men tyvärr missar
många att packa bilen på rätt sätt, vilket kan få förödande konsekvenser. Att placera tunga saker så lågt som möjligt och att
spänna fast lösa föremål är några av de saker som kan bidra till att förebygga olyckor och minimera skador.

Det är första dagen på sportlovet. Familjen har hyrt fjällstuga i den svenska fjällen. Alla ska med. Bilen ska lastas. Den nya takboxen där
skidorna ska ligga ska monteras och till sist väntar en heldags bilfärd.

Faktum är att det inte bara handlar om att packa, det handlar om att packa rätt. Vid en kollision eller häftig inbromsning i hög fart kan lösa
föremål inuti bilen slungas iväg. Därför är det viktigt att packa bilen så att tunga föremål är placerade tätt och säkert i bagageutrymmet. Men
tänk på att saker som ligger i bagageutrymmet också kan bygga upp sådan rörelseenergi att det bryter in i passagerarutrymmet. Placera
därför tunga saker så lågt som möjligt och helst tätt in mot ryggstödet.
                      
– Det finns mycket att tänka på när det gäller hur man väljer att packa sin bil och det kan kanske känns jobbigt och onödigt. Men i slutändan
hänger det mesta ihop. Bilen är tyngre än vanligt, väglaget föränderligt och packningen tar upp mer plats. Genom relativt små åtgärder kan
man faktiskt både minska risken för en olycka och minimera eventuella skador om något ändå händer, säger Alexandra Giers,
kommunikationsspecialist på Continental Däck Sverige.

Nedan följer hennes bästa tips – för att förebygga olyckor och minimera skador.

Lösa föremål – en mardröm om olyckan väl är framme

Man brukar säga att ett föremåls vikt ökar med ca 40 ggr när den kolliderar med något om bilen körs i 50 km/h. Vid 100 km/h multipliceras
vikten med fyra. Det betyder att en surfplatta som väger 500 gram väger 20 kg vid krock i 50 km/h och 80 kg i 100 km/h. En matkasse på 7 kg
skulle alltså enligt samma beräkning väga 280 kg vid krock i 50 km/h – och över 1 ton i 100 km/h. Att undvika lösa föremål i bilen kan alltså
vara avgörande. Här är tipset att spänna fast surfplattorna i stolsryggen och placera kassarna noggrant i bagageutrymmet. Tunga föremål i
bilen ska packas tätt och långt ned i bagageutrymmet.

Säkra och särskilj bagageutrymmet med kupén

Har din bil inget skydd mellan bagageutrymmet och hytten är det i allra högsta grad av vikt att ni införskaffar det. Packningen ska inte kunna
flyga in och orsaka eventuella skador vid en kollision eller kraftig inbromsning

Ytterkläderna tas av inomhus, så även i bilen

Ett säkerhetsbälte som sitter utanpå en tjock vinterjacka istället för tätt mot kroppen är ett säkerhetsbälte som får svårare att göra sitt jobb. Ta
av jackan, både på dig själv och dina barn.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
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###

Om Continental

Continental utvecklar intelligenta teknologier för transport av människor och deras varor. Continental är en pålitlig däcktillverkare, industriell
samarbetspartner och leverantör till den internationella fordonsindustrin och erbjuder hållbara, säkra, bekväma, individuella och prisvärda
lösningar. Företaget omsatte 2017 preliminärt ca 44 miljarder Euro genom sina fem divisioner; Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Tires och
ContiTech. Continental har för närvarande mer än 233 000 anställda i 56 länder.


