
Bänkar med hög tillgänglighet för funktionshindrade
Bakgrund
Projektet Naturinformation och tillgänglighet önskade skaffa bänkar och bord med god tillgänglighet för 
funktionshindrade. Marknaden undersöktes och många av de bänkar som byggts i friluftsområden bedömdes 
som klumpiga och hade dålig tillgänglighet. Den modell som Lunds kommun använder i parker visade sig 
vara ett billigt alternativ och hade mycket bra mått och utförande för att ge god tillgänglighet. Bordet har ett 
ben mitt under som ger mycket god tillgänglighet för rullstol. Utförandet var dock allt för urban med lackad 
furu och vi fick besked om att någon kommun tidigare hade beställt en variant med järnvitriolbehandlad furu 
som snabbt såg åldrad ut och smälte in i naturomgivningen. Vi valde också svart färg på metalldelar för att 
bli mer diskret och skiljas från parkernas gröna bänkar.
Utförande
Modellerna heter Scandinavia och återförsäljs av nifoLAPPSET, www.nifo-lappset.se, 0171-270 80 (Enkö-
ping). Se bifogade foton.
Kostnad
Bänk Scandinavia med armstöd 2695 kr, bänk Scandinavia utan armstöd 2245 kr, Bord Scandinavia 1660 kr, 
parkbänk utan ryggstöd 1970 kr 2007.
Montering
Fem bänkar och två bord monterades i Tusenårslunden vintern 2006-2007 av arbetslaget Markentreprenad. 
Ytterligare 11 bänkar placerades ut längs handikappslingan i Skrylle med 100 meters mellanrum sommaren 
2007 av personalen på Skryllegården. Det är viktigt att montera bänkarna med sittytan rakt så att det blir 
enkelt att resa sig. Benen lutar då framåt.
Drift
Bänkarna har hittills inte krävt något underhåll.
Utvärdering
Om bänkarna monteras med raka ben lutar sittytan bakåt och det blir svårare att resa sig från bänken. Arm-
stödet är värdefullt för personer som har svårt att resa sig. Monteringen med bänkar utan ryggstöd kring gril-
len gör det möjligt att sitta på två håll, både och äte vid bordet och att grilla på andra hållet.
Kontaktperson
Per Blomberg, utvecklingssamordnare, Park- och naturkontoret, tekniska förvaltningen, Lunds kommun, per.
blomberg@lund.se, 046-356976



Nymonterade vintern 2006-2007

Ett år gamla har de fått en mer diskret färg


