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Barn i bil - den internationella

utvecklingen 1989-90

Följande redovisning beskriver, i kronologisk ord-
ning, delar av den intemationella utvecklingen
under 1989-90. Avsikten är att i första hand redovi-
sa de aktiviteter från VTls sida som finansierats av
Transportforskningsberedningen under 1990 under
projektet 'Bakåtvänt-90" men även andra händel-
ser av intresse har tagits med för att helhetsbilden
skall bli mer fullständig.

1989-02-12
Spiegel-TV i Tyskland sänder ett program av och
med journalisten Heinz FaBbender. I programmet
redovisas ett par fall där barn fått svåra nackska-
dor efter att ha varit med om kollisioner med fra-
måtvända bilbarnstolar. Skadorna har lett till
totalförlamningar, tetraplegier, och FaBbender ifrå-
gasätter om bilbamstolama är tillräckligt bra.

1989-02-17
De större tyska tillverkarna skriver till FaBbender
och anklagar honom för sensationsmakeri.

1989-02-27

VTI skriver till FaBbender och informerar honom

om läget i Sverige och om utvecklingen av de ba-
kåtvända bilbarnstolama.

1989-03-02
FaBbender skriver till Stiftung Warentest, STIWA,
och frågar hur det kommer sig att de stolar som
varit med vid de aktuella olyckorna har fått betyget
'Sehr gut" vid de konsumenttester som STlWA
utfört.
FaBbender inbjuds senare att vara med i den refe-
rensgrupp som skall styra de konsumenttester
man planerar att genomföra senare under 1989.

1989-03-03
Det holländska provningsorganet, TNO, skriver till
FaBbender och försöker tona ner kritiken. TNO har
gjort testerna för STlWA och godkännandeprovnin-
gama för de stolar som varit med i olyckorna.

1989-'03-12
En omarbetad version av TV-programmet sänds i
tysk TV. Man hänvisar nu direkt till Sverige och har
med en del filmsekvenser från VTI. Programmet
sänds senare även i Österrike.

1989-03-13
Der Spiegel (nr 11 sid 276) har en artikel om läget.

1989-03-20

De svenska ambassaderna och handelskamrarna i

Tyskland och Österrike har mängder av förfrågnin-
gar från allmänheten om var man kan köpa de
"svenska" stolarna. Även VTl och de svenska till-
verkarna får sådana förfrågningar.

1989-04
En rad tyska dags- och veckotidningar har artiklar
om bilbarnstolar. Det bakåtvända alternativet tas
upp i flera fall. Även svenska massmedia tar upp
saken.

1989-04-05
Luise Teubner, riksdagsledamot för Die Grünen,
skriver till Die Bundesregierung och frågar varför
man inte tagit till vara de svenska erfarenheterna
rörande bakåtvända bilbarnstolar. Der
Bundesminister für Verkehr svarar 1989-04-12 att
man i samarbete med Sverige utarbetat ett tillägg
till ECE-Reglemente 44 beträffande bakåtvända
stolar för spädbarn och att Reglementet tillåter ba-
kåtvända stolar även för större barn.

1989-04
Det tyska trafiksäkerhetsrådet, DVR, går ut med
en skrift där man rekommenderar enbart bakåtvänt
åkande upp till 9 månader och har det som ett
alternativ upp till 3 år.

1989-04-18
FaBbender besöker VTI och får en heldag med
information.

1989-04-19
The Automotive Medicine Delegation från organi-
sationen People to People besöker VOLVO. VTl
deltager med en presentation av den svenska
synen på barn i bil.

1989-04-20
En endagskonferens om barn i bil hålls vid VTI i
samarbete med TSV och Landstingsförbundet.
Konferensen samlar ett 80-tal deltagare från
Norden. Kvällen innan hålls ett internt möte med
myndighetsrepresentanter från Sverige, Norge,
Danmark och Finland.

1989-05-22
Den svenska referensgruppen för ISO/T022/8012/
WG1 håller sitt första möte i Stockholm. WG1 är
en nystartad ISO-grupp ang skyddsanordningar för
barn i bil. Avsikten är att försöka få fram intematio-



nella standards som kan åberopas i nationella bes-
tämmelser. Sverige har ordförandeskap och
sekretariat i gruppen.

1989-05-25
lSO/TC22/SC12/WGl häller sitt första möte i
Stockholm. Man bestämmer att inriktningen på ar-
betet till att börja med skall koncentreras pä:
- Comparison of existing regulations.
- Test methods.
- Dummies.
- Accident data.
- Misuse (compatibility/installation)

1989-05-30
Vid den intemationelia ESV-konferensen i
Göteborg presenteras bla en rapport från HUK-
Verband i Tyskland där man gär igenom de inträf-
fade olyckorna med nackskador och slår fast att
bakátvända bilbarnstolar är den optimala lösnin-
gen. Vid denna konferens tilldelas Thomas Turbell
vid VTl det amerikanska trafiksäkerhetsverkets
(NHTSAs) "Award for Engineering Excellence" för
sitt arbete inom området barn i bil.

1989-06-10
VTI deltager med en presentation kring barn i bil
vid ett seminarium i Riadh anordnat av golfstater-
nas samarbetsorganisation 600 och Exportrådet.

1989-06-20
De europeiska provningsanstalterna för barnstolar
- TNO, MPA, BSI och VTl - träffas hos BSI i
London för sitt ärliga möte. Situationen i Tyskland
diskuteras och vi kommer överens om att man
skall börja mäta belastningama pa huvud och hals,
något som vi gjort i Sverige sedan mitten av 70-
talet. Det är ännu inte fråga om någon ändring av
ECE-Reglementet utan mer för att klara ut de mät-
tekniska problemen.

1989-06-25
Vid en olycka i Östersundstrakten dödas en 4-ärig
flicka som sitter i en felanvänd bilbarnstol av "Fri-
golittyp'. Stolen användes framatvänd med sina in-
terna bälten. Fastsättningen av bilbarnstolen
gjordes enbart med bilens höftbälte och bilens dia-
gonalbälte var placerat bakom bilbarnstolens rygg.
Vid olyckan slets bilbarnstolens rygg sönder och
flickan slog huvudet i instrumentbrädan och avled.
Den korrekta användningen skulle varit att bli-
barnstolens bälten monterats bort och det komplet-
ta bilbältet spänts framför barnet.

Denna olycka kan sägas vara början till slutet för
Frigolitstolarna. Under de kommande 18 månader-
na kommer fler händelser att inträffa som medför

att kraven och rekommendationerna kommer att

ändras.

1989-06-30
Volkswagenwerk i Wolfsburg startar upp ett stort
forskningsprogram för att få fram optimala
skyddsanordningar för barn i sina bilar. VTI delta-
ger i planeringen av detta projekt.
Under våren 1990 blir det klart och man tar då upp
den svensktillverkade bakátvända bilbarnstolen
ATLAS ROYAL som originaltillbehör.

1989-09-15
Vid den intemationelia IRCOBI-konferensen i
Stockholm anordnas en speciell workshop Future
of child restraints" i samarbete med NHTSA. VTl
presenterar situationen i Sverige och i ett föredrag
frän Tekniska Högskolan i Berlin slår man fast att
bakätvända bilbarnstolar ger det bästa skyddet.

1989-09-21
Vid en internationell konferens "Child Accident
Prevention" i Stockholm är det en speciell session
om Safety for children in cars där VTI medverkar.
En rad personliga kontakter knyts, speciellt med
forskare från Australien, vilket leder till en rad
ytterligare aktiviteter om tex dubbelkuddar och
konsultationer kring uppbyggnaden av en ny
krockbana i Australien.

1989-10-30
Ett heldagsseminarium med 80 deltagare anord-
nas vid V'l'l på temat "Hur skall vi minska felbru-
ket'. Seminariet sker i samarbete med FOLKSAM,
AKTA och Vi Bilägare och innefattar även krock-
prov som sedan får stor spridning i massmedia.

1989-11-02
Den svenska referensgruppen för lSO/T022/8C12/
WG1 möts i Stockholm.

1989-11-16

lSO/TCZZ/SC12/WGl häller sitt andra möte i

Stockholm.

1989-11-27
Vid ECEs expertgmpp för passiv säkerhet, GRSPs
möte i Geneve tas frågan om nackskadorna upp
och det bestäms att Tyskland och Sverige skall ta
fram ett gemensamt dokument som belyser pro-
blemet och föreslår ev ändringar i ECE
Reglemente 44.



1989-12-15 _
Den svenska referensgruppen för lSO/TC22/SC12/
WGt möts i Göteborg.

1990-01-31
Den tyska motororganisationen ADAC ordnar ett
symposium vid sitt huvudkontor i München. Ca 50
deltagare från myndigheter, organisationer och till-
verkare i de tyskspråkiga länderna deltager. VTI
presenterar läget i Sverige och utvecklingen inom
Europa. ADAC har också, i samarbete med en
tysk tillverkare, genomfört en serie krockprov med
olika produkter. Trots en del tvivelaktiga manipula-
tioner med resultaten framstår de bakåtvända bil-
barnstolarna som säkrast. De svensktillverkade
produktema får dock ganska dåliga resultat mest
beroende på dåliga bruksanvisningar och liknande.
Ett allvarligt problem som också tas upp är den
dåliga hållfastheten hos "Frigolitstolar'. Resultaten
publiceras senare i ADAC MotonNelt nr 3/90.

1990-02-01
Teknikens Värld går ut med en ganska onyanse-
rad artikel om bilbarnstolar. Man slår hårt mot
'Frigolit"-stolama och anser dessa stolar är farliga.
Denna debatt pågår hela våren och medför att till-
verkarna av dessa stolar börjar titta på andra
konstruktionspriniper.

1990-02-22
De svenska barnstolstillverkama träffas på VTl.
Det här är första gången man träffats officiellt och
en tillverkarförening bildas.

1990-02-23
FaBbender besöker VTI för bla en genomgång av
de preliminära resultaten av STlWAs nya
provserie.

1990-03
Vi Bilägare har under våren en serie artiklar om
barn i bil. VTI deltager med diverse underlag.
Marianne Sterner får senare Stora

Moton'oumalistpriset 1990 för dessa artiklar.

1990-03-07

John Berry från EG-kommissionen i Bryssel besö-
ker Sverige i två dagar för Att informera sig om
barn i bil. Han har tidigare beställt en undersök-
ning från TüV Rheinland för att få en helhetsbild av
läget i EG-Iändema och Sverige. I denna rapport
sägs bla:
" To summarize, it can be stated that, in compari-
son to conditions in all EC member states, the

safety provisions valid in Sweden are the most
highly developed and guarantee the highest safety
standard. Therefore proposals for improving the
safety of child passengers to be made in this study
must take adequate consideration of safety regula-
tions valid in Sweden."
Under detta besök vid FOLKSAM och VTl diskute-
ras utformningen av det förslag som senare kom-
mer att presenteras i Bryssel.

1990-03-30
Den svenska referensgruppen för ISO/T022/SC12/
WG1 möts i Linköping.

1990-04
En omfattande konsumentprovning publiceras i
STlWAs tidning TEST. De svensktillverkade bakåt-
vända stolarna klarar sig dåligt, till stor del beroen-
de på oklara tyska monteringsanvisningar.
Provningsmetodema hos TNO som utfört dessa
provningar kan också ifrågasättas då man inte har
någon erfarenhet av att prova denna typ av
produkter.

1990-04-01
Ett nytt FaBbenderinslag sänds i ARD-Hatgeber
Technik i Tyskland. STlWAs resultat kritiseras
hårt.

1990-04-02
Samma TV-inslag sänds i ett konsumentprogram i
Schweizisk TV och följs av en intensiv
studiodebatt.

1990-05
En omfattande provning publiceras i den engelska
konsumenttidskriften WHlCH?. Inga bakåtvända
system för annat än spädbarn är med. Det är TNO
som gjort även dessa provningar och man kan
konstatera att vissa engelsktillverkade produkter
som fått underkänt i de tyska STIWA-testerna för
en månad sedan nu får högsta betyg.

1990-05-01
Under denna vecka ordnar Renault ett möte i Paris
för att gå igenom skador på barn i verkliga olyckor.
Det var fråga om en ganska sluten och hemlig-
hetsfull tillställning varför VTl och FOLKSAM av-
böjde att deltaga. VOLVO var dock representerat
och enligt vad som läckt ut på olika vägar förekom-
mer det, som väntat, nackskador på barn i framåt-
vända bilbarnstolar inte bara i Tyskland.

1990-05-03
I samband med SAE Govemment/Industry Meeting



i Washington anordnas en session 'Child Safety -
European and U.S. Developments". VTI deltager i
planeringen men inte i mötet där representanter för
SAAB, VOLVO och AKTA spelar en aktiv roll.

1990-05-08
De europeiska provningsanstalterna häller sitt ärli-
ga möte i' Stuttgart. Den stora förvirring som upps-
tått vid olika konsumentorganisationers provningar
diskuteras livligt. Det är speciellt det holländska
TNO som provat och underkänt produkter som är
godkända enligt ECE Reglemente 44 i andra län-
der. För att försöka komma tillrätta med eventuella
tolkningsproblem bestämdes att ett korrelations-
program skulle genomföras under hösten 1990. Ett
antal olika produkter kommer då att köras vid sam-
tliga provningsanstalter. VTI föreslog också att alla
provande myndigheter borde ha som policy att inte
göra nägra officiella jämförande provningar av sä-
kerheten hos godkända produkter. Denna policy
accepterades av MPA, BSl och VTl men inte av
TNO.

1990-05-09
lSO/TC22/SC12NVG1 häller sitt tredje möte i
Stuttgart.
Gruppen har kommit igång bra med sitt arbete. 62
st arbetsdokument har producerats. 42 st deltaga-
re från 10 länder ingår i gruppen. De svenska del-
tagarna har varit mycket aktiva och vi har tagit
initiativet inom flera områden. För VTls del handlar
det mest om samordningen av en ny standard för
märkning och det nya förankringssystemet lSOFlX.

1990-05-14
EG-kommissionens expertgrupp ang Road Safety
sammanträder i Bryssel. VTl deltager som speciellt
inbjuden. Vid detta möte presenteras kommissio-
nens förslag som till stora delar utformades vid
John Berrys besök i Sverige i mars.

Stage 1 - requiring the wearing of the restraint
system if available. Effective from 1991-01-01.
Stage 2 - requiring child restraints to be appro-
ved to ECE reg 44 (or an equivalent Directive).
Effective from 1993-01-01.
Stage 3 - requiring car manufacturers or impor-
ters to make available the full range of Child
Restraint Systems for all passenger seating posi-
tions plus instructions on fitment and age/weight
suitability. Effective from 1993-01-01.
Stage 4 - the provision of Child Restraint
Systems integrated into the passenger seating po-
sitions. Effective from 1997-01-01.

I förslaget betonas det speciellt att bakätvända
system bör användas upp till fyraarsäldern. Vid
detta möte fick jag också tillfälle att för första gän-
gen presentera filosofin kring lSOFlX-lösningen
som ett alternativ för en bättre fastsättning av
skyddsanordningarna i bilarna. Detta mottogs posi-
tivt, speciellt av tillverkarna som inte alls är tilltala-
de av Stage 4.
Kommissionens förslag kommer nu att diskuteras
nationellt och ett nytt möte planeras till hösten
1990.

1990-05-25
I den tyska motortidningen MOT publiceras en po-
sitiv artikel ang bakätvända bilbarnstolar. Det är
intressant att konstatera att TüV, som i den första
FaBbenderfilmen var allmänt negativa, nu helt än-
drat ståndpunkt och gärna beskriver fördelarna
med bakátvända stolar.

1990-05-30
Bill Gardner, ansvarig för fordonsbestämmelser vid
Transport Canada, besöker Sverige i tre dagar
under VTls ledning. Förutom VTI besöks IKEA,
BIL-ATLAS och VOLVO. Problemet är att lKEA vill
sälja svenska bakätvända bilbarnstolar i Kanada
men dessa stolar klarar inte de kanadensiska kra-
ven som i sin tur är baserade på deamerikanska
kraven. Det är inte skyddsfunktionen i sig man inte
klarar utan det handlar mest om definitioner som
inte uppfylls eftersom man inte föreställt sig denna
typ av system när man skrev kraven. Vid besökets
slut lovade Gardner att allvarligt överväga att fö-
resla att Kanada skulle acceptera bakátvända sto-
lar godkända enligt ECE Reglemente 44. Detta
kan bli en intressant öppning även mot USA.

1990-06
Efter besök vid VTI publicerar den norska tidnin-
gen MOTOR en fyllig artikel om barn i bil. l ett
uttalande från Vegdirektoratet sägs under rubriken
"SVENSKEPÅFUNN..?" "Det är bare svenskene
som kan finne pä noe slikt - á paby ungene á kjøre
med ryggen mot kjøreretning'. Efter diverse för-
vecklingar har nu Vegdirektoratet bett om ursäkt
och konstaterar att man faktiskt sedan länge re-
kommenderar bakätvänt äkande som den säkraste
'ö lingen.

1990-06 _
Två av de största tyska bamstolstillverkarna besö-
ker i olika omgångar VTl och preliminära provnin-
gar för godkännande av nya bakätvända
bilbarnstolar genomförs. Dessa produkter repre-



senterar en ny generation med ett rejälare utfö-
rande än de tidigare svensktillverkade stolarna.
Genom de stora tillverkningsvolymer som kommer
att uppnås på kontinenten kan det också bli fråga
om en kraftig prispress på den svenska
marknaden.

1990-06
VTl genomför de första provningama med kombi-
nationen airbag - bakåtvänd bilbarnstol. Efter
dessa provningar står det klart att- detta är en
mycket farlig kombination och att åtgärder måste
till för att förhindra att en helt ny olyckstyp
uppkommer.

1990-06-06
Den finska tidskriften TM, Tekniikan Maailma, pu-
blicerar resultaten av enomfattande provning av
babystolar. Provningama, som genomförts hos en
tillverkare i Finland, är utförda på ett mycket tvive-
laktigt sätt vilket givit upphov till "underkända" re-
sultat för flera av de mest kända babystolama.
Detta har skapat en onödig och ogrundad misstro
mot dessa system i Finland. Den svenska
Teknikens Värld hade för avsikt att publicera
samma artikel men efter påstötningar från VTl
kommer man nu att göra en, förhoppningsvis, mer
nyanserad version.

1990-06-15
Den svenska referensgruppen för ISO/'l'622/8012/
WG1 möts i Stockholm.

1990-07-05
De preliminära analyserna av de katastrofalt höga
dödstalen för barn i bil i Sverige under 1989 och
början av 1990 rapporteras från FOLKSAM. Man
kan konstatera att: '
- ca 50% av de dödade barnen saknade
skyddsanordning.
- ca 25% av de dödade barnen använde
skyddsanordningen felaktigt.
- en mycket stor andel av de dödade barnen ä
invandrarbam.
Vår första reaktion på dessa uppgifter är att vi
sedan lagstiftningen om obligatorisk användning
kom 1988 slagit oss till ro på informationssidan.
Polisen lär inte heller följa upp lagstiftningen på ett
effektivt sätt och invandrarna behöver naturligtvis
speciell, riktad, information. Dessa frågor kommer
att tas upp under hösten med berörda myndigheter
och organisationer. I det internationella perspekti-
vet är det mycket olyckligt för vår trovärdighet om
olycksutvecklingen på hemmaplan inte kan hållas
nere.

1990-08-28
Ett ettårigt barn stryps av bältet i en framåtvänd
bilbarnstol i en parkerad bil i Tyskland. Barnet har
glidit ut under bältet, ramlat ner mot golvet och
blivit hängande i höftbältet. Denna olyckstyp, som
inte kan inträffa med en bakåtvänd bilbarnstol, är
känd sedan tidigare. Det blir dock mycket publicitet
kring denna olycka.

1990-09-20
På inbjudan av BASt deltager VTI i ett symposium
"Ausgewählte Themen de'r
Verkehssicherheitsforschung in Europa" och har
ett föredrag om den svenska synen på barn i bil.
Det är ett välbesökt symposium, ca 350 deltagare
från både Väst- och Östtyskland.

1990-09-24
Folksam inviger sin krockbana i Stockholm. Vid en
presskonferens visas ett krockprov med en felan-
vänd bilbarnstol av Frigolit. Folksam uppger att
denna typ av felanvändning är mycket vanlig.
Stolen brister på ett katastrofalt sätt och det blir en
rad uppjagade tidningsartiklar.

1990-10 _
Under hösten visas två inslag om barn i bil i det
engelska TVprogrammet Watchdog. Man argu-
menterar kraftigt för bakåtvända bilbarnstolar och
tar upp den svenska situationen som ett föredöme.

1990-10-11
På inbjudan av Verkehrsministerium i Österrike
deltager VTl i en hearing i Wien. Det blir en gans-
ka hård debatt mellan förespråkare för bakåtvända
resp framåtvända bilbarnstolar. Hearingen följs
upp av TVprogram och inom en månad får vi upp-
gifter om att man beslutat anslå 80 milj Schilling till
ett utlåningssystem för babystolar på sjukhusen
efter den svenska modellen. De svenska tillverkar-
na uppger också att efterfrågan på bakåtvända bil-
barnstolar ökat kraftigt. Även Verkehrsministerium
följer upp saken och begär närmare upplysningar
om de permanenta fästpunkter, för bakåtvända
stolar, som tagits fram av Folksam och Toyota.
Man funderar på att göra det obligatoriskt med så-
dana fästpunkter i alla personbilar i Österrike.

1990-10-12

Den svenska referensgruppen för lSO/TC22/8012/
WG1 möts i Stockholm.

1990-10-12
EG-kommissionens expertgrupp ang Road Safety
sammanträder i Bryssel. Man får en god förankring



av det förslag som presenterades 1990-05-14 och
ett beslut väntas i december 1990.

1990-10-28
Vid en olycka utanför Åtvidaberg kastas två barn
ur en voltande bil. Båda barnen satt korrekt fasts-
pända i bakåtvända bilbarnstolar av Frigolit.
Bältena slets loss ur stolarna och barnen klarade
sig på något mirakulöst sett oskadda. Denna olyc-
ka får en enorm uppmärksamhet i massmedia. VTl
tvingas ta ställning till hur vi egentligen ser på
Frigolitstolama. Mot bakgrund av det som hänt tidi-
gare med denna typ av stolar både vid olyckor och
provningar går vi ut med budskapet att vi tills vida-
re inte rekommenderar nyinköp av dessa stolar.
Detta skapar en mindre panik på marknaden och
bland tillverkarna. En tillverkare återkallar sina sto-
lar för ombyggnad och en annan går till motan-
grepp mot VTI och hävdar att vi överdriver och att
stolarna är mycket bra och säkra. Detta leder till
ytterligare skriverier. Vi får så småningom i upp-
drag av TSV att ta fram förslag till skärpta godkän-
nanderegler. Dessa nya regler kommer att stoppa
dagens Frigolitstolar.

1990-10-30
lSOfl'C22/SC10/WG3, Test Procedures for
Evaluating Out-Of-Position Occupant Interactions
with Deploying Air Cushions, håller sitt 3e möte i
Orlando. 19 deltagare från 7 länder. VTI presente-
rar sina Airbagförsök.

1990-11-05
Vid ett informellt möte i Orlando med den

international Task Force ang skador på barn i bil
som bildades av Renault under våren framkommer

att man har 14 fall med barn som fått svåra nacks-
kador när de åkt i framåtvända bilbarnstolar.

1990-11-08
SAE Child Restraint Systems Task Force har ett
möte i Detroit. VTl redovisar sina tankar kring ett
lSOFlX-system.

1990-11-08
SAE Child Restraint and Air Bag Interaction Task
Force (CRABl) har ett möt a i Detroit. VTI presente-
rar sina Air-bagförsök.

1990-11-12
I en artikel i Sydsvenskan anklagas VTI för mygel
i samband med att en från USA importerad bil-
barnstol inte blivit godkänd. Dagen efter tillbakavi-
sas denna kritik kraftigt av VTI och TSV. Det

handlar mest om att en oerfaren importör inte kla-
rat av att hantera rutinerna för ett godkännande.

1 990-1 1-22-23
lSO/TCZZ/SC12NVG1 håller sitt fjärde möte i Delft.
Intresset för denna grupp har växt och det är nu
45 deltagare från 11 länder. 80 st dokument har
producerats. Vid detta möte presenterar VTI ett
första utkast till ett 'lSOFIX" system som skulle
kunna bli ett framtida universalsystem för att mon-
tera skyddsanordningar för barn i bilar. VTl pre-
senterar även resultaten från airbagprovningarna.
Efter att ha presenterat dessa resultat, som visar
att kombinationen passagerarairbag och bakåt-
vänd bilbamStol kan vara mycket farlig, inför tre
internationella grupper under en kort tid har vi fått
en god respons. På hemmaplan har både TSV och
Philipson Bil AB varit ganska kallsinniga till att vid-
taga några åtgärder. Nu lovar Mercedes i Tyskland
att se till att alla bilar som säljs i Sverige får en
varningsetikett. Även andra biltillverkare har kon-
taktat oss för ytterligareupplysningar.

1990-11-28
VTI går via NTF ut med en speciell information om
läget rörande Frigolitstolama till alla bilbarnstolsin-
formatörer i landet.

1990-12-15
Vi Bilägare publicerar resultaten av en serie krock-
prov man gjort med bilbarnstolar hos Folksam.
Man har kört en simulerad påkörning bakifrån med
en något högre hastighet än vad som krävs för ett
E-godkännande. Än en gång får Frigolitstolama en
kraftig kritik. Den stol som var inblandad i
Åtvidabergsolyckan tidigare på hösten klarar sig
bäst bland Frigolitstolama. VTI får än en gång en
mycket stor mängd telefonförfrågningar från en
orolig allmänhet.

1990-12
VTI genomför de korrelationsprovningar som ingår
i det gemensamma programmet mellan de euro-
peiska provande myndigheterna. Som väntat blir
det mycket goda resultat för den bakåtvända bil-
barnstol som ingår i provserien. Man har på sina
håll varit tveksamma till hur man skall prova dessa
stolar men i och med detta hoppas vi att de flesta
problemen skall vara undanröjda.




