
Barnevognstyper
Der findes et utal af forskellige typebetegnelser og mange begreber defineres en smule 
forskelligt i forskellige regioner og lande. Vi anbefaler således at du altid kigger efter de 
forskellige modellers opførte features inden du køber en ny vogn.
 
Følgende oversigt giver et første fingerpej om de mest overordnede typer.  
 
Barnevogne & kombivogne
Klassiske barnevogne benyttes kun i den tid, hvor barnet stadig skal ligge ned. De er i langt 
de fleste tilfælde ret store med begrænsede muligheder for at blive klappet sammen. 
Til gengæld byder den klassiske barnevogn på meget liggekomfort for barnet. Barnevo-
gnsdelen plejer at være placeret højt, så forældrene nemmer kan passe barnet. Denne 
vogntype plejer desuden at veje mere end de fleste andre vogne. En kombivogn derimod 
kan benyttes i længere tid, idet der er tale om et stel med siddedel med mulighed for at 
sætte en babylift eller autostol på. Især hvis man skal op og ned ad trapper meget, er det 
en stor fordel at kunne tage en babylift af stellet. Ved klassiske barnevogne er det normalt 
ikke muligt. Begrebet duo-vogn kan have flere betydninger. I nogle tilfælde benyttes be-
grebet som betegnelse for en vogn med to siddedele på samme stel (se her også søsken-
de- og tvillingevogne). Ellers beskriver begrebet duo-vogn at der er tale om en vogn med 
en klassisk barnevognsdel og en siddedel (ikke på samme tid), som kan byttes ud med 
hinanden. Denne vogntype vil ofte betyde, at babyliften vil sidde højere end ved de fleste 
kombivogne. 

Klapvogne og paraplyklapvogne
Klapvogne benyttes alt efter definition som betegnelse for samtlige vogne, som kan klap-
pes sammen. Men hvad er så forskellen til en paraplyklapvogn? En paraplyklapvogn plejer 
at kunne klappes sammen til et mere kompakt mål end en almindelig klapvogn pga dens 
klappemekanisme. I mange tilfælde vil paraplyklapvognen også have mindre og således 
mere kompakte hjul. Disse vogntyper er mere egnet til børn, som allerede kan sidde fornuf-
tigt. Mange modeller har dog også en liggefunktion, så barnet kan tage en lur. Forskellen 
til den klassiske barnevogn er således også barnets alder og barnets øgede interesse for at 
opdage verden omkring sig. 

Løbevogne & sportsklapvogne
Løbevogne & sportsklapvogne kan således også være klapvogne og det kan være svært 
at se forskel rent optisk i første omgang. Husk i den sammenhæng altid at læse produkt-
beskrivelsen igennem. Løbe- og sportsklapvogne er designet, så du kan tage en løbetur 
og have barnet med på samme tid. Det kræver at vognen er fleksibel, nem at styre og 
robust. Hjultyper, fjedring og hjulplaceringen spiller her en vigtig rolle. I de fleste tilfælde vil 
løbe- og sportsvogne have 3 hjul eller de forreste to hjul vil i det mindste sidde tættere på 
hinanden end baghjulene.
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Tvillinge- & søskendevogne
Denne vogntype er ret selvforklarende. Der er således tale om et stel med plads til to børn 
på samme tid. Der findes modeller, hvor børnene sidder ved siden af hinanden eller bag 
ved hinanden. Den første variant har den fordel at børnene kan interagere med hinanden 
under køreturen. Variant to derimod fylder ikke så meget i bredden. 

Rejsesystemer og sæt
Rejsesystemer minder en smule om kombivogne, idet de også giver mulighed for at kunne 
sætte forskellige dele på et stel, alt efter behov. Rejsesystemerne burde dog gerne være 
nemmere at håndtere og desuden byde på særdeles kompakte rejsemål. Tjek produktbe-
skrivelsen for at se, hvilke dele der kan kombineres. Sæt plejer at bestå af stellet og ligge-
del, klapvognsdel og i de fleste tilfælde autostolsdel. Tjek dog altid produktbeskrivelsen for 
at se, hvilke dele der er med i hvilke sæt. I nogle tilfælde kan man være så heldig, at der 
for eksempel også følger en pusletaske eller andet tilbehør med. 


