
 

Beskrivelse av utstyrspakkene 

Tidspunkt for utlevering 

De som får tildelt utstyr blir kontaktet for avtale om tidspunkt for utlevering. For mottakere i 

Trondheim vil dette skje i mai og juni måned. For øvrige områder i regionen blir utkjøring i august og 

september.  

Ansvar for sikkerhet og vedlikehold   

Mottakere av utstyret må sørge for at de har tillatelse til å sette opp utstyret på anvist sted/grunn. 

Når utstyret er levert vil det være mottaker som har ansvar for forsvarlig sikkerhet og vedlikehold av 

produktene.  

Alt trevirke trenger vedlikehold, også Royalimpregnert trelast. Treverket kan normalt stå mellom 10-

20 år før første vedlikeholdende behandling, men dette avhenger også av hvor mye slitasje det er på 

produktet. Det følger med en beskrivelse av vedlikehold når pakkene overleveres. Bålpannen er laget 

av Cortenstål og skal ruste når den har stått ute i vind og vær. Normalt vedlikehold som å tømme den 

for aske, vann og snø må ivaretas av mottaker.  

 

Om benker og blomsterkasser 

Blomsterkasser og benker bør plasseres på et jevnt underlag, med fordel på et gruslagt område.   

 

Blomsterkassene og benkene er stødige, men for å unngå at de flyttes rundt er de mulig å montere 

sammen. Dette gjøres ved å skru fra undersiden av benken, gjennom rammen, og mot en annen 

benk eller blomsterkasse slik at de blir låst fast i hverandre. Anbefalt lengde på skruer er 90 mm.  

Det er også mulig å sette på vinkler som igjen festes i bakken med armeringsjern eller lignende. 

Om bålpanne 

Bålpanne bør plasseres på et jevnt underlag, med fordel på et gruslagt område.   

Mål: 
 
Benker:  
Bredde 600, Lengde 1300, 
Høyde 440 mm  
 
Blomsterkasser:  
Bredde 600, Lengde 600,  
Høyde 600 mm 
 

 



 

Mål: Diameter 85 cm, Høyde 700 mm. Bålpannen er laget av Cortenstål og skal ruste når den står ute 

i vind og vær.  

For å ivareta god brannsikkerhet skal bålpanna ikke settes inn i gapahuken, eller plasseres for nære 

annet brennbart materiale. Vind og vær må hensyntas. Sikkerhetsavstanden må være på minst tre 

meter.    

Det er mottaker og bruker sitt ansvar å ivareta brannsikkerheten.   

 

Om gapahuk 

 
Mål: 
Bredde 2400, Lengde 3012,  
Høyde foran 2320, Høyde bak 1923 
mm  
 
Gapahukens grunnflate er på 2,4 x 
3m. Den er ikke selvbærende, men 
er laget for å stå på et jevnt 
underlag.  
 

 
 

Underlaget bør planeres, legges «pukk»/gruses på 3,4 x 4 m, for å få en stabil og jevn flate under 

gapahuken. Alternativt kan den settes på et planert betongdekke. 

Gapahuken kan forankres på flere måter: 

• Det kan graves ned og støpes sementblokker i gapahukens lengderetning. Gapahuken 

boltes mot disse med vinkeljern. 

• Det kan støpes en betongplate på mark, for deretter å forankre gapahuken til denne med 

mur-anker (ekspansjonsbolter) 

• Det festes grove vinkler til gapahukens ytre hjørner. Vinkelfoten som blir horisontal 

graves litt ned under bakkenivå, ca. 10 cm. Dekkes til med jord etterpå, for å 

skjule/unngå at noen snubler. Bolter (armeringsjern) eller lignende slås gjennom foten og 

ned i bakken. Hvor lang disse jernene bør være avhenger av lokale forhold på det enkelte 

sted gapahuken settes opp. 

• I værutsatte områder kan forankring med vaier fra hvert hjørne og ned til stødig grunn, 

være en god løsning. 

Det er mottaker sitt ansvar å sørge for forsvarlig forankring og vedlikehold.  


