
Fra: Lasse Fjeldsted <lmfje@slagelse.dk> 
Sendt: 1. marts 2021 14:03 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg/aktiviteter på søterritoriet 
Vedhæftede filer: Illustrationer-BEMI.pdf; Placering af handicap lift på Kobæk badebroen.docx; 

142a_ansoegningomtilladelsetilanlaegpaasoeterritoriet.pdf; BEMI_Badelift_A4_k5.pdf 
 
Kategorier: Grøn 
 
Hermed fremsendes ansøgning om tilladelse til etablering af handicap lift på den permanente badebro ved Kobæk Strand, 4230 Skælskør. 
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Placering af handicap lift på Kobæk badebroen 

På kortet nedenfor er placeringen af handicap liften på den ca. 90 meter lange badebro markeret med en 

grøn cirkel. 

Her findes en tilstrækkelig vanddybde for liften, og samtidig er liften placeret mellem to trappenedgange, 

der gør det nemt for en hjælper at komme ned i vandet og assistere den handicappede. 

 

 



















- til kørestolsbrugere og gangbesværede, 
som gerne vil ud at svømme

UDENDØRS
BADELIFT



En badelift fra BEMI er den ideelle løsning, når handicappede og be-
vægelseshæmmede skal nyde det danske sommervejr. Liften er især 
velegnet til placering på havnebassiner, badeanstalter og andre offent-
lige områder, hvor der er behov for sikker adgang til at komme en tur i 
vandet. 

Det danske klima og den globale opvarmning gør, 
at det bliver stadig mere attraktivt at holde som-
merferie hjemme i Danmark. Ligeledes forventes 
antallet af udenlandske feriegæster i de kommen-
de år at stige.

Antallet af bynære havneområder med havbade 
har vundet indpas over det ganske land i de sene-
re år. Antallet af nymonterede badebroer har også 
været støt stigende.

På en del anlæg har man allerede taget højde 
for, at ikke alle har lige nemt ved at få adgang til 
vandet. Der er således monteret ramper og brede 
trapper at gøre adgangsforholdene bedre for kø-
restolsbrugere og andre bevægelseshæmmede, 
som har brug for hjælp til at komme i vandet.

En anden og i mange tilfælde mere hensigtsmæs-
sig løsning ville være, at installere en badelift fra 
BEMI direkte på broen og dermed sikre, at turen i 
vandet sker uden risiko for uheld på en glat rampe 
eller en stejl trappe.

Med en lift sikres det, at handicappede får let og 
uhindret adgang til at komme ned i og op af van-
det direkte fra broen.

Bemi’s udendørs badelift har allerede fungeret i 
adskillige år på Egmont Højskolen i Hou og på Ba-
deanstalten Helgoland i Amager Strandpark. 
Liften, som maksimalt må rumme to personer 
(200 kg) er udviklet specifikt til kørestolsbrugere 
og gangbesværede, og den opfylder alle lovgiv-
ningsmæssige sikkerhedskrav. 

Betjeningen er enkel - to knapper, en Op og en 
Ned. En hjælper bliver stående på badebroen og 
aktiverer liften, som kører ganske langsomt ned 
mod vandoverfladen og standses, når den ønske-
de vandhøjde er opnået.

Liften er fremstillet i søvandsbestandig aluminium 
og komponenter i rustfrit stål.

Liften er godkendt af myndighederne og opfylder 
således de lovmæssige sikkerhedskrav.

Liften er fremstillet
i rustfrit stål og 
søvandsbestandig 
aluminium.



Kørestolsbruger er klar til at bruge liften 
alene eller sammen med hjælperen.

Når kørestolsbrugeren er i liften, lukkes lå-
gen. Har man en kørestol, der tåler vand, så 
kan denne også placeres i liften.
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Af sikkerhedsmæssige grunde betjenes 
liften altid fra broen af en hjælper.
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Liften kan sænkes ned under vandoverfla-
den indtil det ønskede niveau.
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Betjening af badelift Se video på youtube: 
https://youtu.be/7PadLWIVnxw

https://youtu.be/7PadLWIVnxw
https://youtu.be/7PadLWIVnxw


Badeliften produceres og sælges af:

Bemi Smede & Maskinfabrik ApS
Rønhøjvej 8
8300 Odder
www.bemi.dk

Kontakt:
Jens Ole Simonsen
Tlf.: +45 30 32 80 77
jos@bemi.dk

I Danmark forhandles liften også af:

Pro-Bro ApS
Strandlinien 67
2791 Dragør
www.pro-bro.dk

Kontakt:
Martin Sigsgaard
Tlf.: +45 42 70 90 19
martin@pro-bro.dk

Pro-Bro på Facebook
Pro-Bro på YouTube

Bemi Smede & Maskinfabrik 
Bemi Smede & Maskinfabrik er en alsidig og solid metalvirksomhed i Odder. Vi leverer 
kvalitetshåndværk til både private og erhverv. Intet projekt er for stort eller for lille, og 
vi udfører derfor dagligt en lang række varierede opgaver. Vores arbejde skifter fra alt 
mellem små traditionelle smedeopgaver til samlet specialkonstruktion af mindre anlæg. 
Fleksibilitet er derfor et nøgleord for os. Vi gør en dyd ud af at levere lige nøjagtig den 
løsning, som vores kunder efterspørger, hvad enten det er som direkte leverance eller som 
underleverandør til større virksomheder i metalindustrien. Vores badelift til gangbesvære-
de er oprindeligt udviklet i samarbejde med Egmont Højskolen i Hou.


