Flygresor med eldrivna rullstolar
och med manuellt drivna rullstolar
med elektriska funktioner
På flygresor transporteras rullstolen alltid i lastutrymmet. Måtten på
lastluckan varierar och kan skilja sig åt beroende på flygplanstyp.

Innan du reser
1) Mått

Vid bokning av flygresa måste du ange transportmåtten på din rullstol.
Transportmått anger längd, höjd, bredd och vikt när rullstolen är hop
fälld, med hjulen på. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvis
ningen men kan ibland skilja sig åt på grund av olika tillbehör.
Fråga din förskrivare om du är osäker.
Transportmått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:
Längd:

Inklusive benstöd		

		
Höjd:

Bredd:

mm		

Ej hopfällt ryggstöd		

		

Exklusive benstöd

Hopfällt ryggstöd

mm		

Inklusive armstöd		

mm

Exklusive armstöd

		

mm		

Vikt:		

kg

2) Batterier

Om du har en eldriven rullstol eller en manuellt driven rullstol med
elektriska funktioner måste du vid bokning av flygresa ange vilken typ
av batteri din rullstol har. Gelbatterier är det vanligaste. Uppgifter om
rullstolens batterier finns i bruksanvisningen.
Typ av batteri på min rullstol:

mm

mm

3) Monteringsanvisning vid flygresa

Se efter om du på leverantörens hemsida kan hitta ”Monteringsanvis
ning vid flygresa”, ett informationsblad som kan fästas på rullstolen
och som hjälper personalen på flygplatsen att se hur rullstolen fälls
ihop och hur batterier hanteras vid flygresan.

När du reser
Rullstolen fraktas alltid i flygplanets lastutrymme. Antingen får du
lämna rullstolen vid flygplansdörren eller vid incheckningen. I så fall
får du hjälp med att flytta över till en av flygplatsens rullstolar.
Om olyckan är framme och rullstolen skulle ha skadats eller gått för
lorat under flygresan är det mycket viktigt att du anmäler skadorna/
förlusten genast, innan du lämnar flygplatsen.
Mer information kan du hitta i Luftfartsstyrelsens ”Flygresehand
boken för funktionshindrade” på www.luftfartsstyrelsen.se
Detta dokument och rapporten ”Rullstolar i kollektivtrafiken, Individoch samhällsperspektiv” finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitu
tets webbplats www.hi.se/kollektivtrafik
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