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Hvordan bør du pakke håndbagasjen din?

Reglene for pakking av håndbagasje.

Vil du gjerne spare litt penger når du reiser? Pakk bagasjen din på den riktige måten! Det er
viktig spesielt når du reiser med lavpris�yselskaper der du kan bli belastet ekstra avgifter hvis du
ikke gjør det korrekt. Ønsker du ikke å betale ekstra, prøv å følge noen nyttige råd:

Ta en ryggsekk i stedet for en ko�ert – den er mer �eksibel og før avgangen kan du ta
på deg ekstra klær – slik skal ryggsekken bli enda mindre.
Ta bare det du ikke kan leve uten – kjøp andre ting i destinasjonslandet
sett kosmetikk (spesielt kremer, sjampo, osv) i små beholdere tilgjengelige på apotek.
Ikke glem om begrensninger på væsker!
Det å brette klær e�ektivt kan virke å være en utfordring. I årevis har folk søkt etter den
beste bretteteknikken. Svaret er enkelt – bare rull opp alle klærne og plasser dem som
nær hverandre som mulig
Sett ting som må tas ut under sikkerhetskontrollen (kosmetikk, PCer) på toppen av
ryggsekken din
Legg reisedokumentene dine i en ytre lomme

 

Hvor stor kan håndbagasjen din være?

Hvert �yselskap har sine egne regler om hvor mange kolli du kan ta eller hvor stor og tung kan
sekken være. Det �nnes også sikkerhetsrestriksjoner som må følges av alle passasjerer.

55 x 40 x 20 cm Er maksimal størrelsegrense for de �este lavpris�yselskaper

8 kg er den maksimale vektgrensen for de �este lavpris- og tradisjonelle �yselskaper

1 kolli er vanligvis tillatt ombord på �yet

Viktig!

I lavpris�yselskaper får vanligvis babyer ikke lov til å ha med en håndbagasje. Tilbehør,
inkludert babymat, må tas av barnets foresatte som ikke får ekstra håndbagasje.
Noen tradisjonelle �yselskaper tilbyr ekstra vekt og kvantitet til dem som �yr med
business, premium eller første klasse
Hvis håndbagassen overskrider grensene, kan den tas som innsjekket bagasje, så lenge
den følger de relevante reglene.

Spør �yselskapet for �ere opplysninger om bagasjeregler.

Hva bør du ha i din håndbagasje?

Det du bør ta ombord er verdisaker, smykker, dokumenter og penger.  Innsjekket bagasje kan bli
skadet under �yet, så delikate ting som for eksempel kameraer, PCer og glassgjenstander bør du
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også ha med deg i håndbagasjen.

Kan jeg ta med mat og drikkevarer i håndbagasjen?

Når du pakker håndbagasjen din, ikke glem om restriksjoner som gjelder væsker du kan ta om
bord.  Det gjelder drikkevarer, �ytende mat, kosmetikk osv. Strenge regler gjelder også for
kremer, geler, aerosoler, barberskum og tannkrem. Det er kun tillatt å transportere væsker i
beholdere med en maksimal kapasitet på 100 ml. Alle beholdere må passe i en gjennomsiktig
plastpose som ikke er større enn 1 liter i volum.

Unntak fra disse restriksjonene gjelder babymat og legemidler som er nødvendige for
passasjeren i løpet av �yet.

Det er ingen restriksjoner på transport av mat innenfor EU grenser. Du kan ta med smørbrød,
søtsaker, pølser, frukt, grønnsaker og forskjellige andre produkter.

Kan jeg ta PCen min ombord?

Mange �yselskaper (særlig tradisjonelle) tillater ett ekstra stykke bagasje som teller som
håndbagasje. Det er vanligvis ting som:

en laptop-veske (med en lader og en muse)
et kamera (i en separat pose eller i håndbagasjen)
en annen liten elektrisk enhet (mobiltelefon, digital lydavspiller, bærbare spillkonsoller)
en paraply
en jakke
en bok eller en avis
en håndveske (som skal sjekkes under sikkerhetskontrollen på �yplassen)

Viktig!

I lavpris�yselskaper er det vanligvis ikke mulig å ta en ekstra bagasje ombord, så de alle
ovennevnte gjenstandene må passe inn i ett stykke håndbagasje.

Hva kan ikke tas om bord?

Det er ikke lov å ta med skarpe objekter som saks, multiverktøy, korketrekkere osv.

Hvor bør jeg sette håndbagasjen min på �yet?

Hver håndbagasje bør settes under sete foran deg eller på bagasjehyller.

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter?  Ja  | Nei


