
Ensamresande barn
Ensamåkande barn (UM) mellan 5 och 11 år är välkomna att åka med BRA, under 
förutsättning att assistans bekräftats.

Notera: För att ett barn som är mellan 5-11 år skall få resa själv måste barnet bokas 
som ensamåkande (UM) eller att medföljande vuxen är 16 år eller äldre. Vår mark- och 
kabinpersonal tar hand om barnet under resans gång och ser till att det blir en trygg 
och trevlig resa.

Bokning
Även barn mellan 12 och 15 år har rätt att ansöka om assistans om denna finns 
tillgänglig, men UM-bokningar prioriteras då vi endast tillåter ett begränsat antal platser 
för ensamåkande barn.

Man får inte kombinera olika resor. Hela resan måste vara gjord i en och samma 
bokning för barnet.

I samband med beställning av UM-resa behöver incheckningspersonalen uppgifter om 
namn, adress och telefonnummer både till den som lämnar och till den som hämtar 
barnet på respektive flygplats. För att underlätta vid incheckningen ber vi dig, om 
möjligt, att fylla i dokumentet nedan och ta med dig en utskrift till flygplatsen.

Blankett (pdf) för ensamåkande barn finner du här

Avresan
Barnet måste lämnas personligen av anhöriga (som angivits vid bokningstillfället) 
senast 45 minuter innan avresan. För utrikesresor gäller även att den som lämnar 
måste kunna legitimera sig.

Ensamåkande barn måste ha en UM-påse (erhålls av oss) som innehåller information 
om bokningen, barnets uppgifter samt vem som ska hämta barnet, inklusive adress 
och telefonnummer.

Notera: Den som lämnar barnet måste stanna kvar tills planet har lyft.

Senaste incheckningstid för ensamåkande barn
Inrikes: 45 minuter före avgångstiden

https://flygbratest.blob.core.windows.net/media/1592/um_blankett.pdf


Bagage
Tillåtet bagage ombord/handbagage är 50x40x25cm och får max väga 8kg
Övrigt bagage måste checkas in.

Ombord
Barnet leds ombord av vår personal efter att övriga resenärer stigit ombord. Vidare 
placeras barnet i den främsta stolsraden så att kabinpersonalen hela tiden kan ha 
uppsikt över det.

Ankomst
Vid ankomst till barnets destination följer representant från BRA barnet in till flygplatsens 
överlämningspunkt och överlämnar till de anhöriga (som angivits vid bokningstillfället). 
Observera att vi inte lämnar barnet till någon som inte står inskriven i bokningen. 
Anhöriga måste kunna legitimera sig.

ÖVERLÄMNINGSPUNKTER PÅ VÅRA FLYGPLATSER 

Göteborg

Personer som möter ensamresande barn kontakta BRAs service center i god tid före 
ankomst för att sedan hänvisas att möta barnet vid ankomst gate.

Stockholm/Bromma
Barn överlämnas utanför dörrarna till ankomsthallen.

Umeå
Barn överlämnas i avgångshallen.

Malmö
Barn överlämnas vid dörrarna till ankomsthallen för inrikesflyg.

Åre/Östersund
Barn överlämnas vid BRAs service center i avgångshallen

Resa till och från flygplatsen
Ett ensamåkande barn får ej åka flygbuss, taxi eller flygtaxi på egen hand utan måste 
alltid lämnas och hämtas av anhöriga.


