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Datum: 2022-11-01 

Goda exempel - rådgivande rekommenderade 
lösningar, rutiner och arbetssätt 

Barnvagnstak 
Om SISAB:s Goda exempel 
SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, 
rutiner och arbetssätt.  
I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda 
exempel kan användas i delar eller i sin helhet.  
Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.  
Om du har synpunkter, skriv ett mail till www.godaexempel@sisab.se.  

Bakgrund 
Förskolans vagnar förvaras ofta i förråd inne på förskolans gård. Föräldrarnas vagnar 
förvaras med fördel under tak antingen innanför staketet eller utanför. 

Allmän beskrivning 
Förråd/tak för föräldrarnas barnvagnar kan se ut på många olika sätt. En bod eller ett 
enkelt skärmtak är vanliga. Förvaringen för föräldrarnas vagnar kan bygga i en eller två 
våningar. 

Om förskolan har egna vagnar, vilket har minskat i antal under åren, är det bra att placera 
dem inne i ett låst förråd.  

För att veta hur stora förråden/taken ska vara så kan man dimensionera enligt följande: 
Funktionsmått för en standardvagn är ca 0,55 x1,1 meter. Dimensionering av antal platser 
för vagnar görs mha förskolan eller stadsdelen. 

Goda exempel, förslag och att tänka på 
Om förskolan vill ha skärmtak för barnvagnarna så behövs ofta någon form av 
låsmöjlighet, exempelvis i form av en ring. Placera ringen så att det blir enkelt att komma 
åt att låsa fast vagnarna. Barnen på förskolan ska inte kunna komma åt sina egna vagnar 
under dagen. De kan klättra och göra sig illa eller hitta saker i vagnen som är mindre 
lämpligt för små barn.  

Barnvagnsförrådet/taket får inte vara av brännbart material om det byggs närmare 
förskolan än brandskyddsmåttet.  

http://www.godaexempel@sisab.se
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Barnvagnstak med öppningsbart väderskydd, 
Vasaloppsvägen 110-112 

 
Barnvagnstak av obrännbart material, 
Magelungsskolan, förskola  

 
Barnvagnstak av obrännbart material, 
Trollesundsvägen 55 

 
Barnvagnstak i anslutning till förråd,  
Tumultgränd 69 

 
Tvåsidigt barnvagnstak i två våningar,  
Zornvägen 26 

 
Barnvagnstak i två våningar, Emågatan 10 
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