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Utökad barnsäkerhet i nya Volkswagen Passat – första 
bilmodellen med nya bilbarnstolsreglementet i-Size 
 
En av Sveriges mest sålda bilar, Volkswagen Passat, blir den första bilmodellen på 
marknaden som lanseras med det nya bilbarnstolsreglementet i-Size.  
 
I juli 2013 implementerades den första fasen av i-Size med krav på sidokollisionsskydd, 
mekanisk montering och tuffare krocktester – allt för att barn ska färdas bakåtvänt längre 
och med detta säkrare i bil.  
 
i-Size kräver att bilbarnstolstillverkarna erbjuder stolar som gör det möjligt att köra barnet 
bakåtvänt tills de är minst 15 månader. Ett starkt fokus ligger på användningen av 
ISOFIX-fästen i bilen och på att minska felaktig montering och felaktig användning av 
bilbarnstolar. Det finns också ett antal kriterier för sidokrockskydd, vilket innebär att alla 
i-Size bilbarnstolar är sidokollisionstestade och godkända. 
 
Enkel installation 
 
Reglementet ställer krav på biltillverkarna att det finns ISOFIX-fästen för baksätet, att 
golvet framför är starkt nog att stå emot krafterna från ett stödben och att tillräckligt 
utrymme finns för att få plats med en godkänd i-Size bilbarnstol. Köper man en godkänd 
i-Size bilbarnstol kan man vara säker på att den passar i en i-Size-godkänd bil. 
 
Installationen är enkel. Bilbarnstolen förs in i de två ISOFIX-fästena där ett klick och en 
grön indikator på stolen markerar att den är korrekt installerad. Stolens stödben placeras 
på bilens golv. Ett inbyggt alarm ger en varningssignal om stödet inte är korrekt 
installerat. Trepunktsbilbältet får inte användas vid installation av en i-Size bilbarnstol.  
 
Nya Passat godkänd för i-Size 
 
Den nya generationen av Passat, som lanseras i november, är fullmatad med nya 
säkerhetssystem. Exempelvis är den adaptiva farthållaren ACC med Front Assist och 
autobromsen City Emergency Brake standard i samtliga versioner. Nya Passat blir också 
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först i världen med Emergency Assist. Systemet aktiveras om föraren av någon anledning 
är oförmögen att köra, exempelvis vid plötslig sjukdom, och bromsar då ner bilen till 
stillastående. 
 
När det kommer till barnsäkerhet blir nya Passat alltså den första bilen på marknaden som 
lanseras enligt nya bilbarnstolsreglementet i-Size.  
– Vi är stolta över att nya Passat blir först med i-Size. Säkerheten är därmed på högsta 
nivå för både vuxna och barn, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.  
 
Alla Volkswagens återförsäljare i Sverige erbjuder i-Size-godkända bilbarnstolar från 
BeSafe.   
– Vi på BeSafe sätter barns säkerhet i första rummet. Vår BeSafe iZi Kid i-Size har gått 
igenom mer omfattande tester än alla tidigare bilbarnstolar på den svenska marknaden. 
Överlägsen säkerhet, enkel och stark montering och hög användarvänlighet gör detta till 
vår säkraste bilbarnstol någonsin, säger Fredrik Stenbom, VD HTS Safety AB, BeSafe 
Sverige. 
 
– Vi har alltid utvecklat bakåtvända bilbarnstolar som låter barn färdas bakåtvänt till 
minst fyra års ålder. Det är nämligen fem gånger säkrare för ett barn att färdas 
bakåtvänt. Vi ser det nya reglementet i-Size som en bekräftelse på att vår filosofi är rätt, 
fortsätter Fredrik Stenbom. 
 
50 kronor per såld bilbarnstol går till Bris 
 
Volkswagen samarbetar med Bris, Barnens rätt i samhället. Nu skänker Volkswagen 50 
kronor per såld bilbarnstol till Bris. Detta för att stödja organisationens viktiga arbete för 
barn och ungdomar i Sverige. 
 
 
 
 
 
 


