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GANGBANE AV LANGSGÅENDE BORD

 

 

 

Bruksområde: 
Våtmark, myrområder eller over vannløp. 

Terrengtilpasning:  
Tilpass plasseringen av gangbanene til 

terrengets linjer og unngå lange rette 

strekninger.  

Planlegging:  
Begynn befaring i terrenget under en våt 

periode for å kartlegge hvor det er behov 

for gangbaner. Merk av GPS-posisjoner 

hvor de skal plasseres. Ta stilling til 

materialvalg, lengde, transportmuligheter, 

arbeidsmengde, tid på året/tidspunkt for 

transport og utførelse. Vær oppmerksom 

på lang leveringstid ved bruk av 

spesialvirke.   

Materialer:  
Vi velger helst malmede eller sentvokste 

materialer da dette både er miljøvennlig, 

slitesterkt og har lang levetid. Dette kan 

være kjerneved av treslagene furu eller 

gran. Vi anbefaler ukanta bord av 

minimum 75 mm tykkelse, eventuelt 

48/75x148 mm bord av malmfuru eller 

hardgran.  

Festemidlene til gangbaner kan en variere 

mellom galvanisert spiker, syrefaste skruer 

eller 30-40 mm treplugger av kjerneved. 

Utstyr: 
Batteridrill, sag, trebor 30 mm til 

treplugger og hammer. 

Om bruk av treplugger: 
I et miljøperspektiv er det anbefalt bruk av 

treplugger med tanke på nedbrytning i 

naturen. Dette er det minst holdbare 

festemidlet og krever mest arbeid. I 

motsetning til skruer og spiker, forsvinner 

trepluggene samtidig med gangbanen og 

vil derfor ikke bli liggende igjen å gjøre 

skade på naturen.  Man må bruke 

treplugger av kjerneved. Ikke bruk 

furuplugg eller kosteskaft, da dette vil 

knekke. Vær nøye med å bore passende 

dimensjon på hullet i forhold til 

trepluggen, da dette etterhvert vil endre 

seg pga. fukt og tørke.  

 

 

                      FORMÅL 
Lette ferdselen over myr og andre våte  

partier. Skåne området for slitasje.  

 



Utforming:  
To til tre ukanta bord eller planker legges 

langsgående med 2 cm mellomrom på 

underliggere. Dersom terrenget er ujevnt 

kan underliggerne justeres noe i høyde for 

å få jevnere overganger, samtidig som det 

får det opp fra det våte underlaget og gir 

god drenering. Plankene kan med fordel 

festes til underliggerne med treplugger, 

skruer eller spiker. For å unngå svikt 

anbefales det å sette en underligger 

omtrent hver 1,5 m. Anbefalt bredde på 

gangbanen er fra 40 cm og oppover, 

avhengig av lokale forhold. Bredden på 

underliggerne er omtrent 1 m, men kan 

varieres etter grunnforholdene og 

bæringsbehov.  

 

 

 

I myrlendt terreng er det naturligvis fuktig, 

og det kan være gunstig å drenere de 

fuktigste områdene slik at jorda rundt 

gangbanene blir tørrere og fastere. Dette 

utføres enkelt ved å lage renner eller 

grøfter som leder vekk fra gangbanene. 

Om gangbanene blir liggende delvis i vann 

og delvis i luft, vil de i raskere bli brutt 

ned.  

Drift og vedlikehold:  
Anlegget bør etterses årlig. Gangbanene 

bør justeres dersom deler har kommet ut 

av posisjon, eventuelle spiker bør slås ned 

ved behov.  

 

 

 

 

   

  


