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1  Innledning

1.1  Formål

 Hefte 6 har til formål å gi en innføring i ulike bivuakktyper og  
hvordan man best kan organisere seg for å få gode bivuakker. Heftet 
gir en kort innføring og må nødvendigvis følges opp med praktisk 
trening i ulike typer terreng og forhold. Flere av momentene er av 
generell karakter og må tilpasses den enkelte avdelings prosedyrer 
og utrustning.

 2  Ikrafttredelse 
 UD 6-81-6 Veiledning i vintertjeneste - bivuakk trer i kraft 20. nov 

2009. Samtidig settes UD 6-81-6 Veiledning i vintertjeneste - bivuakk 
av november 1989 ut av kraft.

 

3  Generelt

3.1  Generelt

 Det vil alltid være den taktiske situasjon som bestemmer hva slags 
bivuakk, plassering og hvor omfattende utbyggingen skal være. 
Bivuakkens betydning øker likevel vinterstid. Bivuakktjenesten 
må tillegges stor vekt dersom avdelingenes stridsevne skal kunne 
vedlikeholdes. Militært personell må forberedes på å mestre kritiske 
forhold. Enkelte soldater eller mindre grupper kan komme bort fra 
sin avdeling og derved måtte klare seg uten bivuakkeringsutstyr. 
Værforholdene kan gjøre teltreising umulig selv om utstyret er til 
stede. Hvis soldatene under utdannelsen trener på å møte slike 
vanskelige situasjoner, vil muligheten til å fortsatt kunne løse 
oppdrag og overleve øke.
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3.2  Bivuakktyper

 Av bivuakktyper kan vi for enkelhets skyld skille mellom forskjellige 
typer teltbivuakker samt improviserte bivuakker i skog og høyfjell.

 
3.3 Improviserte bivuakker

 Improviserte bivuakker lager man av materialer som finnes i 
naturen der behovet for bivuakkering oppstår. Dette er en form 
for bivuakk man bruker når andre og bedre alternativer ikke finnes 
eller værforholdene ikke tillater reising av telt. Vi skiller mellom 
improviserte bivuakker i skog og improviserte bivuakker i høyfell 
fordi byggematerialene og byggemetodene er forskjellige.

3.4 Telt

 Telt er mest anvendelig i bevegelig strid, i baser og under patrulje- 
opp drag. Telt byr på en rekke fordeler:

	 •	 lett	å	få	med	seg
	 •	 lett	å	reise
	 •	 lett	å	kamuflere
	 •	 enkel	oppvarming
	 •	 spredning	av	personellet

4 Valg av bivuakkområder

4.1 Generelt

 Etableringen av en god bivuakk starter allerede når man planlegger 
oppdraget sitt. Hvis det er mulig, prøver man å identifisere gode 
områder på kartet. Man må også fortløpende prøve å identifisere 
gode bivuakkområder under oppdraget, da disse områdene kan 
komme godt med senere i oppdraget.



9

5 Prinsipper for bruk av telt

5.1 Generelt

 Det finnes i dag ulike teltløsninger i ulike militære avdelinger; fra 
duktelt i bomull til ulike typer kuppeltelt og tunneltelt i polyester 
og polyamid stoffer. Uavhengig av type telt, finnes det en del felles 
prinsipper man bør prøve å ivareta.

	 •	 Lav	høyde	og	lite	volum,	for	å	minske	behovet	for	oppvarming
	 •	 Vannavstøtende	 duk	 som	 puster	 og	 som	 i	 så	 liten	 grad	 som	 

 mulig hindrer vanngjennomtrengning og kondens
	 •	 Vindtett	og	vindstabilt
	 •	 Stramme	vegger,	for	å	hindre	at	vind	«pumper» varm luft ut av   

 teltet
	 •	 Lystett
	 •	 Gode	luftemuligheter
 
5.2 Valg av teltplass

 Den ideelle teltplassen kjennetegnes ved:
	 •	 Le	for	fremherskende	vindretning
	 •	 Tørr	grunn	(ikke	myr,	overvann,	etc)
	 •	 Flatt	eller	lett	skrånende	terreng
	 •	 Vegetasjon	for	kamuflasje	og	le
	 •	 Snødybde	for	å	lage	god	arbeidsgrop

Før du etablerer deg må du tenke på:
•	Sporplan	–	du	får	bare	EN	mulighet.
•	Skjul	og	dekning	(også	fra	luften).
•	Muligheter	for	vaktstilling	og	nærforsvar.
•	Ikke	i	skredfarlig	område.
•	I	le	for	fremherskende	vindretning.
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5.3 Beskyttelse mot våpenvirkning

 Selv om enkelte ammunisjonstyper gir mindre effekt i snø, gir  
 teltet ingen beskyttelse mot våpenvirkning. Moderne   
 artilleri- og bom bekastergranater med nærhetsbrannrør utgjør en  
 alvorlig trussel mot en telt bivuakk. Man kan redusere virkningen av  
 fiendtlig ild og øke sannsynligheten for å overleve ved å:
	 •	 Grave	teltet	ned	til	bakken
	 •	 Bygge	en	dekningsvoll	rundt	teltet
	 •	 Utnytte	lendet	for	beskyttelse
 
 I dyp snø er det enklest å grave teltet ned, mens der det er lite snø,  
 kan man oppnå samme virkning ved å bygge en voll rundt teltet.   
 Tykkelsen på vollen er avhengig av snøens konsistens.

a. Helt nedgravd telt

b. Dekningsvoll Min 2 m pakket snø

Fig 1 
Nedgraving av telt

HUSK! Kulden følger ofte de lavere delene av terrenget.
Plasser	«høyt,	men	lavt»,	dvs	minst	fem	meter	høyere	enn
kuldehullene som vann og myr, men lavere enn de forblåste
toppene.
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OBS!
Når	 teltet	 er	 nedgravd	 eller	 dekket	 med	 voller,	 vil	
vindtransportert snø legge seg lettere på toppen av teltet og 
på sidene. Dette må kontrolleres og utbedres hyppig.

5.4 Oppvarming og temperatur

 Det finnes ulike type varmekilder i de ulike typene teltbivuakker.  
 Alle varmekildene har de samme hovedoppgavene.
	 •	 Smelting	av	snø	og	koking	av	vann	til	mat	og	drikke
	 •	 Oppvarming	av	telt
 Bruken av de ulike brennertypene og drivstoffene er beskrevet for   
 den enkelte brenneren og i UD 2-1.

 Man må i så stor grad som mulig benytte dagslys til smelting 
 av snø og fylling av termoser. Bivuakkens signatur blir vesentlig   
 forsterket hvis dette blir gjennomført etter mørkets frembrudd. 
 
 Fyrer man med kokeapparat i teltet og fører hånden opp mot   
 telttaket, kjenner man at det er svært varmt kloss oppunder taket.   
 Varmen avtar gradvis hvis man fører hånden ned mot underlaget.   
 Det viktigste blir å oppnå en høyest mulig temperatur i den delen
 av teltet der personellet sitter eller ligger. 

Fig 2 
Varmesirkulasjon i telt
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5.5 Arbeidsgrop

 Dersom teltet reises på snøen kan en sikre en høyere temperatur i   
 det området som personellet ligger ved å grave en arbeidsgrop. En  
	 arbeidsgrop	er	et	nedsenket	parti,	60-80	cm	dypt,	ved	inngangen		 	
 av teltet. Arbeidsgropen gir mulighet for:
	 •	 Riktig	plassering	av	varmekilden.	Den	støyer	mindre,	er		 	

vanskeligere å oppdage med termisk observasjonsutstyr og   
brannfaren avtar.

	 •	 Stående	arbeidsplass	for	personell	som	tilbereder	mat	og	drikke.
	 •	 Utgraving	av	huler	for	plassering	av	proviant,	parafin	etc	når	snøen	

har	«satt»	seg.

5.6 Isolasjon

	 Snø	isolerer	godt	mot	kulde	fra	bakken	(tele).	Liggeunderlaget	gir	i			
 tillegg god isolasjon.
 For å oppnå best mulig isolasjon i teltet kan man:
	 •	 Legge	bar	eller	ris	oppå	snøen	for	å	skape	et	luftlag	mellom	snøen	

og liggeunderlaget.
	 •	 Sørge	for	at	liggeunderlaget	overlapper	slik	at	glipper	i	teltgulvet		

unngås.
	 •	 Legge	snø	på	teltveggene/stormmattene	utvendig	slik	at	vinden		

ikke	får	nevneverdig	virkning.	NB!	Husk	å	legge	kvister	på		 	
teltveggen før snø legges på ellers fryser duken fast i snøen.

	 •	 Bruke	dobbel	toppduk	i	duktelt.
	 •	 Nytte	stormknepping	i	dukteltets	sidevegger.
	 •	 Benytt	stormmatter	på	fjellteltet.	

 OBS!
	 •	 Teltet	skal	organiseres	i	ren	og	skitten	side.
	 •	 Det	skal	være	en	fyringsvakt	når	en	varmekilde	er	i	bruk.
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Figur 3
Stormmatter på fjelltelt

Figur 4
Vindskjerm
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 HUSK!
	 •	 Høyden	på	vindplogen	bør	være	2/4	av	teltets	høyde.
	 •	 Vindskjerm	bygges	på	den	siden	av	teltet	som	vender	
  mot vinden.
	 -	 Plogen	settes	opp	med	en	avstand	på	ca	4	meter	for
	 	 vind	under	15	m/s	og	8	meter	for	vind	over	15	m/s.
	 •	 Fjern	snø,	og	vedlikehold	vindskjermen	i	perioder	med
  mye vind og snø.

5.7 Vindskjerm

 Ved etablering av telt i høyfjellet eller på vindutsatte steder bør det  
 graves vindskjerm eller vindplog rundt teltet, dette gjelder alle typer   
 telt. Hensikten er å unngå at vinden får tak i telte, og å hindre 
 snølagring på teltet ved at vindskjermen lager en ”snøfri sone” på 
 lesiden. Hvis den taktiske situasjonen krever det bør teltet graves 
 ned også på høyfjellet, men pga vinden skal ikke teltet graves ned 
 mer en halvveis pga faren for at det kan begraves.
 Vindskjermen bør graves rundt hele teltet, da vinden raskt kan 
 skifte retning. Ved meget sterk vind kan man kombinere vindskjermen 
 med en vindplog. 
 

 Det er ressurskrevende å grave vindskjerm og vindplog, og man må 
prioritere i forhold til den taktiske situasjonen, lendet man etablerer 
seg i, forventet vær, vindretning og tiden man skal være etablert.

 
 Prioriteringen bør være som følger:
 1. Vindskjerm, eller vindplog, kun på den siden av teltet som vender 

mot vinden.
 2. Vindskjerm rundt hele teltet. Ved lengre tids etableringer og hvis 

man forventer skiftende vindretninger.
 3. Vindskjerm og vindplog. Ved forventet meget sterk vind. 
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6 Rutiner ved etablering av bivuakken

6.1 Generelt

 Ved etablering av en vinterbivuakk er det avgjørende at enheten 
har godt etablerte rutiner. Dette er spesielt viktig om vinteren, da 
konsekvensene ved forglemmelse eller slurv gir store konsekvenser. 
Grunnlaget for gode rutiner legges allerede i god tid før man 
etablerer bivuakken. Dette gjennomføres gjennom en fornuftig 
pakking før oppdraget starter. 

	 •	 Er	det	riktige	materiellet	med?
	 •	 Fungerer	spadene	som	skal	nyttes?	
	 •	 Er	varmekildene	prøvebrent?	
	 •	 Er	drivstoff	kontrollert	(type	og	kvalitet)?
	 •	 Er	evt	teltet	med	barduner,	plugger,	etc	kontrollert?
	 •	 Er	det	materiellet	som	er	først	nødvendig,	lettest	tilgjengelig?
	 •	 Er	 arbeidsoppgaver	 fordelt	 i	 forbindelse	 med	 etablering	 av		

bivuakk?

6.1.1 Snø til smelting

	 Noe	 av	 det	 første	 man	 må	 gjøre	 når	 man	 kommer	 inn	 i	 et	
bivuakkområde, er å samle snø som skal benyttes til smelting. Dette 
samles i en ren snøpose, før snøen i området blir forurenset. Det er 
meget viktig at dette er en ren pose som man kun benytter til dette 
formålet. Den beste snøen med best smak og høyest vanninnhold, 
finner	man	nærmest	bakken,	ikke	overflate	snø.	
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6.1.2 Pissegrop 

 Ta ut og marker et sted hvor alle skal pisse. Gropa skal merkes med 
en stokk, kvister eller snøklumper slik at den alltid er lett å finne og 
slik at man unngår å ta snø derfra til drikke og matlaging. Husk at 
pissegropa i enkelte tilfeller kan detekteres med termisk søkeutstyr. 
Sørg	derfor	for	å	dekke	over	gropa	etter	bruk.	Viss	mulig	kamufleres	
pissegropen gjennom å benytte en hule eller å dekke til med snø. 

6.1.3 Oppbevaring av våpen

 Som hovedregel skal personlig våpen være umiddelbart tilgjengelig. 
Hvis den taktiske og sikkerhetsmessige situasjonen tillater det, kan 
våpen settes igjen ute, bare det er beskyttet mot vær og vind. Et 
våpen som står godt beskyttet ute vil tåle tem peratursvingninger 
best. Oppevares våpen ute i fredstid skal det være under bevoktning. 
Teltduk	eller	 et	 kamuflasjetrekk	 til	 ryggsekk	 kan	man	benytte	 som	
beskyttelse over og rundt våpnene. I bivuakk over lengre tid kan 
man bygge våpenstativ med skjermtak og vegger. Dette kan man 
kombinere med lagringsplass for pulk og avdelingsutstyr, Tak og 
vegger kan man bygge av stokker, bar, kvister og snøblokker.

6.1.4 Oppbevaring av materiell

 Man bør ta med så lite materiell som mulig inn i bivuakken. Det man 
ønsker å ta med seg inn i bivuakken ved etablering, pakker man så 
konsentrert	 og	 tilgjengelig	 som	 mulig.	 Resterende	 personlig-	 og	
lagsmateriell samles utenfor bivuakken. Dette bør man grave ned i 
en	grop.	På	denne	måten	får	man	en	effektiv	kamuflasje	og	minsker	
muligheten for at materiell kan blåse vekk. 

 
 Pulken benyttes ofte som lagerplass for avdelingsutstyr og våpen. 

Den bør derfor plasseres på underlag av stokker, kvist eller skistaver 
som	hindrer	at	 fuktighet	 trenger	 inn	 (dersom	pulken	er	av	 tre),	og	
at den fryser fast. Drag, spenner og kroker må ikke ligge nedpå 
snøunderlaget, da disse da vil bli kalde og vanskelig å jobbe med 
senere. Belter og trekktau oppbevares i pulken. Pulken bør graves 
ned i grop eller inn i snøhule som i tillegg gir plass til ekstra 
avdelingsutstyr. Teltduk eller presenning kan festes foran åpningen 
slik at snø og sludd ikke driver inn i hulen. 
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6.1.5 Etablering av latrine

	 Benytt	enten	nedgravd	grop	eller	bio-toi	(for	fredsmessige	øvelser).	
I en bivuakk som man kun skal bruke i kortere tid, kan man grave en 
latrinegrop i snøen. Selv vinterstid er det mulig å grave latrinegroper 
ned i bakken. Kjennskap til hvor det er minst tele, er nødvendig for å 
spare tid og krefter. Egnede områder er:

	 •	 i	søkk	med	mye	snø
	 •	 rå	skogsbunn	med	mye	mose
	 •	 inntil	orekratt	og	kjerr
	 •	 i	myrlende.
	 Latrinene	bør	vi	avskjerme	med:
	 •	 snøvoll
	 •	 rajer,	kvist	eller	bar
	 •	 teltduker	eller	presenning.

 OBS!
	 Lukk	alltid	igjen	pulken	etter	bruk.	
 Hvis denne legges åpen, vil pulken bli fylt av snø.

Fig 5
Latrine
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6.2 Sporplan

	 For	at	avdelingen	skal	kunne	holde	seg	så	godt	kamuflert	som	mulig,	
er det vesentlig at det etableres en sporplan. Dette bør man ha en 
plan for før man ankommer området man skal etablere bivuakken. 

 
 Kartrekognoseringen finner sted i god tid før man ankommer inn 

i det aktuelle området hvor man skal etablere base. Identifiser 
områder	som	gir	best	mulig	skjul	 (inkludert	sporskjul),	dekning	og	
mulighet for avhopp og narrespor. 

 
 I forkant av hovedstyrken, bør det gjennomføres en rekognosering og 

sporpatrulje inn i det aktuelle området. Disse må være forutseende 
og	disiplinerte	 i	 forhold	til	avdelingens	spor.	Rekognoseringen	bør	
inneholde;

	 •	 Område	for	bivuakken.
	 •	 Sted	for	avhopp.
	 •	 Nærforsvarstillinger	og	vaktstillinger.
	 •	 Videre	narrespor	og	narrestillinger.

	 Når	 rekognoseringen	 er	 avsluttet	 bør	 noen	 sendes	 tilbake	 for	 å	
føre hovedstyrken inn i området. På denne måten unngår man at 
hovedstyrken lager unødvendige spor. På veien inn i bivuakkområdet 
benyttes hovedstyrken til å gå opp narresporet og narrestillinger før 
disse gjennomfører avhopp inn i bivuakkområdet. 



19

Husk!
	•	 Avhoppet	bør	være	i	en	
  nedoverbakke.
	•	 Avhoppet	må	være	skjult	
		 og	må	kamufleres.
	•	 Vaktstillingen	må	ha	visuell	
		 kontroll	på	«fiskekroken»	
  inn til baseområdet.
	•	 «Fiskekroken»	må	ikke	
  kunne observeres fra 
  narresporet.
	•	 Narresporet	må	inneholde	
  samme antall spor som 
  hovedsporet.
	•	 Sektorvirkende	ladning	bør	
		 dekke	«fiskekroken».

AKTIVITET DETALJER

Under
forflytning

Klargjøre og organisere sporpatrulje og rekognoser-
ingsgruppe. Smelt så mye snø som mulig i den lyseste 
tiden av døgnet.

Sikring Etabler	sikring	og	prøv	stillinger	iht	trusselen.	Lukking	
av avhoppet.

Juster antrekk Etter	en	lengre	forflytning	er	soldatene	ofte	slitne	og	
svette når de kommer inn i bivuakkområdet. Hvis de 
blir stående og fryse uten  å kunne komme i gang 
med arbeidet, kan de bli utsatt for frostskader. Det er 
derfor viktig å justere bekledningen og begynne med 
bivuakk med en gang stillingen er besatt.

6.3 Praktiske råd ved etablering
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AKTIVITET DETALJER

Materiell
kontroll

Ta ut materiellforvalter. Betydningen av kontroll med 
materiellet, i tilfelle snøfall og føyke er viktig. Alt utstyr 
samles på ett sted. Pakningene ved siden av hverandre for 
å hindre rot og tap av materiell.

Arbeids-
fordeling

Grave, sette opp telt, vindskjerm, hente vann, ris, og bar, 
smelte	snø,	rullering	på	vakt,	osv	–	ALLE	hender	i	arbeid!

Reisning av
teltet

Trampe	til	underlaget	for	bivuakk	og	la	denne	«sette	seg»
i	ca	10-15	minutter.	Inngangen	på	teltet	i	skjul	fra	fienden	
og helst skrått unna vinden. Bardunèr skikkelig. Kast 
tilstrekkelig med snø på teltkanten etter at man først 
har	 lagt	 ris	 eller	 bar	 langs	 kanten	 (eller	 på	 toppen	 av	
stormmattene).	Kamuflering.	

Arbeids-
gropa

Arbeidsgropa graves ut. Snøen fra arbeidsgropa kan 
fordeles	på	sitte/	liggeflaten.	Kantene	på	arbeidsgropa	kan	
forsterkes med rajer.

Isolere mot
bakken

Ris	 eller	 bar	 fordeles	 på	 liggeflaten	 før	 underlagsmatter	
legges	ut	 for	å	bedre	 isolasjonen	mot	bakken	(ved	bruk	
av	duktelt).	Deretter	 legges	underlagsmattene	oppå	og	
pakningene legges på faste plasser ved hodeenden. 
Underlagene må overlappe for øket effekt.

Organisator Send inn ferdig utrullet liggeunderlag og pakninger til 
«organisatoren»	inne	i	teltet.

Groper og 
vindskjerm

Ski, truge, materiell, latrine og pissegrop graves og det 
bygges dekningsvoll eller vindskjerm.

Skitten og
ren side

«Organisatoren»	etablerer	en	skitten	og	en	ren	side	i	teltet.	
Ren	side	for:	mat,	vann,	snøpose,	osv.
Skitten side: samband, drivstoff, brenner, vedlikeholds-
utstyr, søppelpose, osv

Våpen Våpen tas med inn eller plasseres i stativ, grop eller hule 
ved inngangen alt etter trusselbilde og beredskap. Våpen 
som lagres utendørs eller som står i stilling, må dekkes til.
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Fyringsvakt I telt hvor varmekilde nyttes, skal kniv eller bajonett være til 
stede og plassert hensiktsmessig for eventuell utskjæring 
gjennom	teltduk	ved	teltbrann.	Vannflaske	skal	også	være	
klar for slukking av brann. Fyringsvakten må ha skotøy på, 
være ute av soveposen og må til enhver tid ha kontroll på 
varmekilden.

Børst av snø Snø børstes vekk fra føtter, klær og utrustning med kles-
børsten, før man krabber inn i teltet. Unngå at snø blir 
tatt med inn i bivuakken. Dette blir til vann ganske 
umiddelbart. 

Mat og drikke Følg opp at alle får tilstrekkelig mat og drikke.

Vedlikehold Bivuakken	må	vedlikeholdes	 fortløpende.	Kamuflasje	og	
snø	må	fjernes	fra	tak	og	vegger.	Reparasjoner	av	vind-
skjermen.	Eventuelle	luftehull	holdes	åpne	(huler/	groper).

Kontroll og
oppfølging

Sjefen i teltet eller enheten, må foreta en kontroll av 
alle	 i	 bivuakken.	 Kontroll	 av	 allmenntilstand	 og	 kulde/	
frostskader. Kontroll av våpen vedlikehold og annet kritisk 
materiell. Husk rullering og kontroll av personell på vakt 
eller som er ute i andre oppdrag. Tillit er bra - kontroll er 
best!

7 Duktelt

7.1 Generelt

 Teltduken utgjør sammen med stokker og plugger vår enmanns 
teltutrust ning. Den rombeformede duken kan kneppes sammen i et 
utall forskjellige kombinasjoner. De 4 mest praktiske løsninger er: 

 
	 •	 3-dukstelt
	 •	 5-dukstelt
	 •	 7-dukstelt
	 •	 10-dukstelt
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7.2 Knepping

 For det enkelte telt er det i det etterfølgende vist mønster for 
knepping av dukene. Det er viktig å merke seg at duker med lavere 
tall kneppes utenpå duker med høyere tall, og at lukene på dukene 
vender	riktig	vei	(takstein	prinsippet).	Bardunfestene	er	merket	med	
sort punkt. Duktelt kan kneppes på to måter:

 
	 •	 stormknepping
	 •	 dobbeltknepping
 
 Stormknepping gir et tettere telt enn ved bruk av dobbeltknepping. 

Stormknepping bør derfor kun nyttes i sideveggene og ikke i taket 
pga	 fare	 for	 kullosforgiftning	 ved	 bruk	 av	 kokeapparat.	 Normalt	
kneppes hele teltet sammen før det reises. Under forhold som 
streng kulde eller når dukene er stive av frost, kan kneppingen og 
oppsettingen av teltet utføres på følgende måte:

 
	 •	 knepp	bare	teltdukens	hjørner	sammen
	 •	 teltet	henges	opp
	 •	 kokeapparatet	(ene)	bringes	på	plass	under	dukene
	 •	 i	varmen	fra	kokeapparatet	(ene)	kneppes	teltet	fra	innersiden	
	 •	 teltet	bør	strammes	på	nytt	når	kneppingen	er	utført

Figur 6 
Dobbel knepping
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Figur 7
Stormknepping

Figur 8 
Sammekobling av duker for barduner og plugger
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 Når	 vi	 kobler	 sammen	 flere	 duker	 (for	 å	 feste	 barduner	 eller	 til	
plugging),	skal	vi	først	tre	hempen	på	innerste	duk	gjennom	ringen	
på duk nr 2 osv.

7.3 3-dukstelt

	 Teltet	har	liggeplass	til	to	personer	(OP,	patruljer	etc).	Teltet	trenger	
bare to barduner for feste i trær eller rajer. God strekk på teltets to 
hovedhjørner er viktig for å få et stramt telt.

Figur 9
3-duks telt
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Figur 10 
Mønster for knepping av 3-dukstelt

Figur 11
Ordning i 3-dukstelt

Mat og vann
plasseres sammen.

Parafin og primus 
plasseres sammen.
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Figur 12
5-dukstelt

Figur 13
Mønster for knepping av 5-dukstelt 

1

3 31

2 2

Åpning

7.4. 5-dukstelt

	 For	 gjenger	 under	 lags	 størrelse	 (OP,	 patrulje	 etc)	 vil	 5-duksteltet	
være godt egnet. Teltet er mer avhengig av et plant underlag enn  
 f eks 7-dukstelt. Et 5-dukstelt med godt strekte vegger vil bli høyere 
enn man kunne ønske seg med tanke på energiutnyttelse.
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Mat og vann

Primus

Parafin

Teltåpning

Figur 14
Ordning i 5-dukstelt

Figur 15
Arbeidsgrop i 5-dukstelt

Stokker eller 
kvister
for avstiving 
av kantene 
ned  
i gropa.

ca 80 cm
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Figur 17
Mønster for knepping 7-dukstelt

ÅpningÅpning

2 2 2 2

3 3 3 31 1

2 2 2 2

Med vridd
toppduk

Figur 16
7-dukstelt

7.5 7-dukstelt

 Den beste bivuakkløsning med teltduker er 7-dukstelt, som har 
relativt god plass til et lag (7-8 personer), og er lett å reise og 
ordne. Teltet er fleksibelt slik at det gir brukbar bivuakk også i 
småkupert terreng, og er ikke avhengig av en bestemt takhøyde 
for at veggene skal kunne strekkes. Teltet kan kneppes på 2 måter, 
enten med eller uten vridd toppduk. Med vridd toppduk blir det 
normalt en bedre utnyttelse av liggeplassen i teltet.
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Figur 18
Ordning i 7-dukstelt med vridd toppduk

Figur 19
Arbeidsgrop i 7-dukstelt

Mat og vann

Primus

Parafin

Teltåpning

Sentrum

Med vridd toppduk

Stokker/ kvister 
for avstiving 
av kantene ned 
til gropa

80cm

10
0cm

50cm
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Figur 20
7-dukstelt med reserveduk som lyssluse

22

3 3

3

22

1

 Ved å kneppe på en ekstra duk i teltåpningen 
 kan en oppnå følgende fordeler:
	 •	 god	lysskjerming
	 •	 lite	utslipp	av	varme
	 •	 enkel	inn/utpassering
	 •	 god	kuldegrop	som	er	enkel	å	lage
	 •	 større	tilgjengelig	grunnflate
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Figur 21
10-dukstelt

7.6 10-dukstelt

	 Teltet	egner	seg	for	avdeling	over	lags	størrelse	(troppsko,	geværlag	
+	 kanongjeng	 etc).	 Teltet	 reises	 etter	 de	 samme	 prinsipper	 som	
7-duksteltet.	Teltet	er	fleksibelt	slik	at	det	gir	brukbar	bivuakk	også	i	
småkupert terreng. Det er ikke avhengig av en bestemt takhøyde for 
at	veggene	skal	kunne	strekkes.	Teltets	svakeste	del	er	stor	takflate	
som krever ekstra barduner og ekstra toppduker eller plast i dårlig 
vær.
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Figur 23 a
Ordning i 10-dukstelt

2 2

2 2

4 1 3

3 1 4

Teltåpning

Figur 22
Mønster for knepping

av 10-dukstelt

Teltåpning
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Figur 23 b
Ordning i 10-dukstelt

Figur 24
Arbeidsgrop i 10-dukstelt

Stokker/ kvister for avstiving av 
kantene ned til gropa

ca 
1 mca 3 m

7.6.1 Etablering av duktelt

 Etter at teltet er kneppet, festes barduner i bardunfestene. For raskt 
å kunne rive teltet nyttes slippestikk. Ved bruk av nylontau kan man 
stikke en pinne gjennom løkken for å hindre at knuten glir opp.

Teltåpning mellom 2er 
og 3er duk
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Figur 25
Slippestikk med «sikring»

Figur 26
Bruk av trær

7.6.2 Oppsett

 Oppsett av duktelt gjennomføres ved å henge hjørnene opp slik at 
toppduken kommer i brysthøyde. Bardunene festes i busker og trær 
der	det	er	mulig.	Forøvrig	brukes	 rajer	 for	å	henge	opp	 teltet.	Når	
teltet er hengt opp, strekkes hovedhjørnene ut samtidig og plugges. 
Mellomhjørnene strekkes deretter ut og plugges.
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Fig 27
Kokeapparatets plassering

Kviststokker, teltstenger eller til nød skistaver kan også nyttes for å 
støtte	opp	teltduken,	spesielt	for	store	duktelt.	Jo	flere	stokker	man	
har inne i teltet, jo vanskeligere blir det å få god teltorden. Derfor 
bør man begrense bruken av slike inne i teltet. Teltstangen kan ved 
behov nyttes som lysestake.

 I fuktig vær kan man nytte presenning for å få et tørt telt. Den 
kan legges mellom toppdukene eller legges over teltet som tak. 
Presenningen må festes med plugger til bakken og med tau til 
bardunene.

 Man kan også bruke en ekstra snor til midtpunktet av toppduken.
 
 Etter at kuldegropa er laget jfr beskrivelse av den enkelte telttype,  

plasseres kokeapparatet på en stokkrist i indre hjørne av kuldegropa, 
eller	 den	 settes	nede	 i	 gropa.	 Proviant	og	 skotøy	 (NB!	Maks	 50°C)	
kan tines og tørkes på stokkristen når kokeapparatet står nede i 
kuldegropa. Samtidig demper man lyden og lyset fra kokeapparatet.

 
	 En	 kviststokk	 er	 nyttig	 ved	 tørking	 av	 sokker,	 votter,	 støvler	 etc.	
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7.7 Drill for teltoppsett

 Duktelt kan settes opp som fullstendig bivuakk eller hurtig bivuakk. 
Fullstendig bivuakk nyttes for alle telttyper, og brukes når teltet skal 
nyttes til hvile eller tørking og inntil splintsikkert dekningsrom er 
laget. Hurtig bivuakk nyttes kun for duktelt og patruljetelt og kan 
settes opp når: 

	 •	 avdelingen	skal	spise	under	forflytning
	 •	 det	 er	 stans	 i	 fremrykningen	 og	 personell	 må	 varme	 seg	 så	

stridsevnen holdes oppe
	 •	 snarlig	stridskontakt	er	sannsynlig	i	oppholdende	strid
	 •	 man	må	ta	vare	på	pasienter	før	evakuering	

7.7.1 Hurtigbivuakk opprettes slik:

 •	 Sikring	settes	ut.	(Om	nødvendig	skal	ildstillinger	for	hele	laget	tas	ut)	
	 •	 Pakninger	plasseres	der	teltet	skal	stå
	 •	 Teltplass	tråkkes
	 •	 Knepping/klargjøring	av telt
	 •	 Teltet	henges	opp	i	trær,	ski	eller	rajer

	 •	 Personellet	beordres	inn	og	sitter	på	sine	pakninger
	 •	 Kokeapparat	fyres	opp	og	snøsmelting	iverksettes	samtidig	med 

at teltet settes opp.
 
 Bivuakken bør bli ferdig på 5-10 min, og riving bør være gjort på 3-5 

min fra ordre blir gitt. Avdelingen kan derved gå i bivuakk med høy 
marsjberedskap.

7.7.2 Fullstendig bivuakk opprettes slik:

	 •	 Sikring/vaktpost	settes	ut
	 •	 Pakninger	og	annet	utstyr	plasseres	i	nærheten	der	teltet	skal	stå.
	 •	 Endring	i	bekledning	beordres	om	nødvendig.
	 •	 Stillingsbesettelse/stillingsarbeider.
	 •	 Teltplass	graves	ut	eller	tråkkes.

 Gjennomføres med en todeling av styrken.
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  Sjefen deler oftest arbeidsoppgavene i tre etter  
forholdene på stedet.

	 •	 Kokeapparat	fyres	opp	og	snøsmelting	iverksettes	samtidig	med
  at teltet settes opp.
	 •	 Teltet	kneppes/klargjøres
	 •	 Rajer,	plugger,	ris	eller	bar	hogges.
	 •	 Teltet	settes	opp.
	 •	 Kuldegrop	 graves	 ut.	 (Snøen,	 fra	 kuldegrop	 fordeles	 på	 sitte/	

liggeflaten).
	 •	 Rajer,	 kvister	 (evt	 ski	 innledningsvis)	 plasseres	 til	 avstiving	 av	

kantene i kuldegrop.
	 •	 Ris	eller	bar	fordeles,	underlagsmatter	legges	ut,	pakninger	leg	ges	

på faste plasser ved hodeenden.
	 •	 Ris	og	snø	legges	på	teltdukens	kant	for	å,	hindre	trekk.	
	 •	 Grop,	hule	eller	stativ	for	våpen	lages.	
	 •	 Ski,	truge,	materiell,	latrine	og	pissegrop	graves.	
	 •	 Dekningsvoll	eller	vindskjerm	bygges.
 

	 Ovenstående	driller	er	retningsgivende.	I	de	fleste	tilfeller	vil	annen	
virksomhet	(for	eksempel	stillingsarbeider)	medføre	at	bare	en	del	
av laget kan etablere bivuakken. Det viktigste er at vi ikke taper tid, 
og at alle tar del i arbeidet. Derfor må sjefen ha oversikt, slik at han 
kan fordele eller omfordele personellet på nye arbeidsoppgaver 
etter hvert.

7.8 Forholdsregler ved fyring

	 Ved	 bruk	 av	 kokeapparater	 dannes	 det	 kullos	 (CO)	 som	 er	 en	
meget	 giftig	 gass	 uten	 smak,	 lukt	 eller	 farge.	 Produksjon	 av	 CO	
øker	 betraktelig	 ved	 ufullstendig	 forbrenning	 (gul	 flamme).	 Gul	
flamme	 forekommer	 oftest	 når	 en	 plasserer	 en	 nedkjølt	 kjele	 på	
kokeapparatet eller apparatet ikke fungerer optimalt. 

	 VÆR	MEGET	OBSERVANT	PÅ	DETTE.	
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 For å redusere faren for kullosforgiftning må det sørges for god luft-
ing. Et fullstendig nediset eller nedsnødd telt kan sammenlignes 
med et lufttett rom. Teltet må derfor jevnlig børstes for snø og is. 

 For utfyllende bestemmelser henvises det til UD 2-1 
Sikkerhetsbestemmelser for Forsvaret. 

8 Lagstelt

8.1 Generelt

	 Lagsteltet	rommer	8-10	personer.	På	grunn	av	vekt	og	volum	samt	at	
det er vanskelig å skjule, bør det ikke nyttes i de fremre områder

 KULLOSFORGIFTNING:
	 •		 Få	og	svake	symptomer
	 •		 Hodepine	og	kvalme
	 •		 En	kan	miste	bevisstheten	uten	noen	form	for	forvarsel
	 •		 Gassene	er	tyngre	enn	luft.	Liggende	personell	vil	
  påvirkes først.
	 •	 Stearinlys	er	INGEN	indikator	på	mengde	kullos	i	luften.
 

Figur 28
Lagstelt
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Ovn

Åpning

Arbeids-
grop

Mat
og 
vann

Ved og
parafin

Røykrør

Teltstang

Parafinlykt

Underlag  
f eks vedkubbe

Rørklemme

Ovn

Arbeids-
grop

Fig 29 og 30
Organisering og arbeidsgrop i lagstelt, samt lagstelt med teltovn M-94

8.2 Måletau

 For en rask og effektiv oppsetting av teltet kan man lage et måletau. 
Ved bruk av dette kan en mann lett reise teltet alene. Måletauet angir 
to avstander:

	 •	 Pluggradius	233	cm
	 •	 Pluggavstand	178	cm
	 •	 Vær	nøyaktig	med	målingen!
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8.3 Oppsett

 Fest en plugg i teltplassens sentrum. Fest deretter tauet over 
sentrumspluggen, strekk tauet ut og fest pluggene som vist på 
figuren.

 
 Fortsett rundt med alle 8 hjørneplugger. Avstanden mellom 7, og 

8. plugg kontrolleres. Ved unøyaktighet må justering av pluggene 
foretas.	Legg	ut	teltet	mellom	pluggene	og	huk	teltets	pluggringer	
på hjørnepluggene.

 
 En annen metode som er effektiv, men ikke så nøyaktig, er å feste 

4	av	hjørnene	 i	et	kvadrat	 først	 (annenhver	plugg),	og	deretter	de	
andre	hjørnene.	NB!	Teltåpningen	må	da	være	gjenkneppet.	Avstand	
mellom pluggene diagonalt vil være omtrent som bardunfestene i 
taket.

 
 Midtstangen settes sammen og stikkes på plass i toppskålen. 

Midtstangen	må	plasseres	på	et	fast	underlag	(plankebit	el)for	ikke	å	
synke ned i snøen. Dørstangen settes sammen og den butte ende 
stikkes i hylsen i telttaket ved døråpningen og piggen plasseres i 
dørstangskålen på jordkappen. Sett deretter de øvrige sidestenger 
på plass.

A

A AB

B

C

C A

B

C

1. 2. 3.

B CMåletau

Pluggradius Pluggavstand

Sentrums-
plugg Pluggradius 1. Hjørneplugg

3. Hjørneplugg

2. Hjørneplugg

Plugg-
avstand

233 cm 178 cm

Fig 31
Måletau
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	 Bardunpluggene	 slås	 ned	 i	 bakken	 ca	 110	 cm	 diagonalt	 ut	 fra	
hjørnepluggene. Bardunene hukes på og strammes.

 
 Ovnen plasserer på et underlag i snøen, for eksempel kan raier 

benyttes. Pipa tres gjennom åpningen i taket og rørklemmen 
rundt pipa løftes til taket er stramt og festes. Benytt minimum 5 
pipeelementer for lagstelt. 

 Arbeidsgrop graves som på skissen i figur 29 og 30.

8.4 Teltovn, M-94

	 For	 teknisk	håndbok	 se:	 	http://felreg.mil.no/felreg/pubdwnld?pub 
	 Verld=12471&pdfName=Teltovn.pdf

8.4.1 Opptenning

	 •	 Påse	at	HELE	slangen	er	trukket	ut	fra	holderen	og	ikke	er	i	kontakt	
med deler på ovnen som blir varme.

	 •	 Åpne	 regulatoren	 og	 slipp	 inn	 litt	 brennstoff	 i	 bunnen	 av	
brennkammeret, 1 - 2 spiseskjeer er nok. Steng regulatoren

	 •	 Slipp	et	lite	ark	papir	ned	i	brennkammeret.	(Et	ark	toalettpapir	er	

NB! Lag	et	godt	underlag	for	ovnen.	Hvis	ikke	synker	den
ned og det blir et stort hull i snøen rundt ovnen.

1. Piperør
2. Brennkammer
3. Filterhus
4. Regulator
5. Pumpeballong
6. Brennstoffslange
7. Kannestativ/lokk
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tilstrekkelig).	Sørg	for	at	papiret	kommer	i	kontakt	med	brennstoffet
	 •	 Antenn	 brennstoffet	 i	 bunnen	 ved	 å	 slippe	 ned	 en	 brennende	

fyrstikk eller et brennende stykke papir. Innstill regulatoren på 
laveste	trinn	(1)	når	brennstoffet	begynner	å	ta	fyr.

	 •	 Lukk	skyvelokket.
	 •	 Det	 skal	 alltid	 være	 stengt	 når	 ovnen	 brenner.	 Ovnen	 vil	 ellers	

trekke falsk luft og sote.
	 •	 Etter	noen	få	minutter	brenner	ovnen	reint	og	ønsket	varmeeffekt	

kan innstilles.
	 •	 Økes	effekten	før	ovnen	er	varm	nok	kommer	drivstoffet	raskere	

inn enn det rekker å fordampe, og ovnen begynner å brenne med 
sotende	røyk.	Skru	ned	på	minste	effekt	(1)	til	ovnen	er	varm	og	
sotrøyken gir seg.

	 •	 Still	så	inn	ønsket	effekt
	 •	 Dersom	 det	 ved	 opptenning	 slippes	 inn	 for	 mye	 drivstoff,	 vil	

forbrenningen ikke komme riktig i gang. Ovnen kan i verste fall 
fylles med drivstoff opp til de nederste trekkhullene og renne ut. 
Hvis så store mengder drivstoff skulle ta fyr, blir fordampningen så 
kraftig at ovnen vil brenne med stort luftunderskudd. En kraftig 
varme- og sotutvikling med fare for brann og nedsoting av telt 
kan bli resultatet.

	 •	 Hvis	det	av	en	eller	annen	grunn	er	sluppet	inn	så	mye	drivstoff	i	
brennkammeret at hele bunnen er dekket, skal derfor teltovnen 
tas ut og tømmes før opptenning

	 •	 Det	er	viktig	å	forvisse	seg	om	at	forbrenningen	kommer	skikkelig	
i gang i opptenningsfasen.

8.4.2 Drift

 Under drift vil det legge seg litt sot innvendig i brennkammeret 
og piperørene. Gjør det til en daglig rutine å se over ovnen. Om 
nødvendig fei alle piperørene og fjern sot fra brennkammeret. 

NB!	Gå	ikke	fra	ovnen	før	den	brenner	rent.
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 Skulle det av en eller annen grunn danne seg betydelige mengder 
med	sot	i	brennkammeret,	vil	strømmingsbildet	bli	endret.	Resultatet	
er sotende røyk, og sot vil med økende hastighet fortsette å bygge 
seg opp i brennkammer og piperør. Det er derfor viktig å studere 
røyken fra ovnen. Dersom røyken er tydelig sotende mens ovnen er 
i vanlig bruk, må ovnen rengjøres. Dersom dette ikke gjøres, vil det 
etter	hvert	kunne	danne	seg	 røyk	med	sotflak	som	vil	 kunne	 falle	
ned på teltet med fare for tilsmussing. Telt som er blitt innsatt med 
sot, er meget vanskelige å rengjøre. Intervallene mellom rengjøring 
under drift kan forlenges betydelig ved å børste ned eventuell sot 
fra veggene og jevne ut på bunnen hvor den langt på vei brenner 
opp.

 Dersom ikke andre forhold tilsier det, anbefales det å la ovnen brenne 
på	medium	varmeeffekt	(trinnene	2,	3	og	4),	da	sotdannelsen	her	er	
minst. Bruk av seks pipeelementer i stedet for fem gir også renere 
forbrenning.

9. Patruljetelt

9.1 Generelt

 Flere avdelinger benytter sivile telt fra ulike leverandører. 
  

Figur 32 
Fjelltelt, Helsport Svalbard 5 med vindskjerm
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	 Denne	typen	telt	skiller	seg	i	hovedsak	fra	dukteltet	(kneppeteltet),		
gjennom at de er lettere i vekt. Stoffet duken er laget av, er normalt 
sett også vesentlig forskjellig. Forsvarets duktelt er i hovedsak 
produsert	 i	bomull,	mens	de	fleste	fjelltelt	er	produsert	 i	polyester	
eller et annet kunstfiberstoff.

9.2 Oppsett

	 Når	mulig	(for	eksempel	på	pulk),	kan	teltes	fraktes	delvis	sammensatt	
ved at stengene oppevares delvis sammensatt i hylsene for teltet. 
Man sparer da mye tid ved oppsett. Vær oppmerksom på at teltet 
lettere kan skades under transport, så et trekk bør skaffes.

 Telt av denne typen settes opp slik at en av kortveggene er mot 
vinden. Det vil da bli optimal luftgjennomstrømning i teltet, noe 
som gjør at det blir noe mindre ising inne i teltet.

 Ved sterk vind er det viktig at teltet forankres ifm oppsett og man bør 
ikke	feste	flere	barduner	i	samme	teltplugg.

Figur 33 
Luftstrømningsprinsipp i fjelltelt
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9.3 Problemområder

 Følgende problemområder er identifisert ved bruk av denne typen
 telt:
	 •	 Ising	i	kanaler	for	stenger	som	gjør	det	vanskelig	å	tre	inn	stengene	

etter noen dagers bruk
	 •	 Glidelås	blir	lett	ødelagt	pga	ising	og	hardhendt	bruk
	 •	 Rifter	i	duken.	Unngå	å	gå	inn	i	teltet	med	stridsvesten	på
	 •	 Gummistrikk	 i	 stengene	mister	 elastikk	 i	 kulde.	 Dette	motvirkes	

ved at strikken må etterstrammes i endene.
	 •	 Luftkanalene	 i	 teltet	 må	 holdes	 åpne,	 spesielt	 ved	 fyring	 for	 å	

unngå kullos og kondens.
	 •	 Det	danner	seg	mye	is	i	taket	pga	damp	fra	matlaging,	snøsmelting	

og utånding. Denne isen bør fjernes før sammenpakking. Pakk alt 
personlig	materiell	og	bruk	en	børste	til	å	børste	av	is.	Rist	teltet	før	
det pakkes i pose.

	 •	 Kompresjonstrekk	som	følger	med	denne	typen	telt	blir	ofte	liten	
når teltet har vært i bruk og det er iset. Vurder å anskaffe en større 
sekk	å	ha	det	i	(eks.	pakksekk).

	 •	 Det	 bør	 improviseres	 plugger.	 Plugger	 på	 ca	 50	 cm	 lengde	 av	
bambusstenger fungerer bra.

10 Improviserte bivuakker

10.1 Generelt

 Improviserte bivuakker bør kun brukes når andre og bedre alternativer 
ikke finnes, eller været ikke tillater reising av telt. Den vil sjeldent 
bli nyttet av hele avdelinger, men for enkeltpersoner og patruljer 
som kommer bort fra sin avdeling kan en improvisert bivuakk bli 
nødvendig for å overleve. En må være klar over at det tar mye tid å 
lage en improvisert bivuakk, og at en kan bli våt under ar beidet. Det 
gjelder derfor å velge den bivuakk som gir ly og med minst mulig 
innsats.

10.2 Improviserte bivuakker i skog

 I skog vil en nesten alltid kunne skaffe ved, slik at en kan gjøre opp 
ild. En må derfor innrette seg slik at en kan nytte varmen best mulig. 
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Hvis en gjør opp sterk varme, blir en svidd på varmesiden samtidig 
som en fryser på den siden som vender vekk fra varmen. Sørger en 
for	å	ha	en	skjerm	bak	seg	og	dessuten	lager	en	reflektor	bak	bålet,	
unngår	en	dette.	En	slik	skjerm	kan	lett	rigges	opp	av	en	eller	flere	
teltduker eller lignende.

10.2.1 Gapahuk

 En gapahuk lager en helst mellom to trær. Avstanden mellom trærne 
er avhengig av hvor stor gapahuken skal være, men den bør sjelden 
lages for mer enn 4-5 mann. Grav vanligvis ikke helt ned til bakken. 
Hogg	 tre	 rajer	 8-10	 cm	 tykke	og	 30-40	 cm	 lengre	 enn	 avstanden	
mellom trærne. Hogg også 6-10 rajer til tak og sidestokker, 5-8 
cm	tykke.	Lengden	passes	til	på	stedet.	Fest	en	av	de	tykke	rajene	
mellom	 trærne	150-180	cm	over	bakken.	To	andre	 rajer	 legges	på	
bakken,	 som	en	 fotstokk	og	den	andre	ca	2	m	 lenger	 inn.	De	bør	
holdes på plass med pæler. En legger på takstokkene og fester dem. 
Over denne rammen kan en strekke sammenhektede teltduker, 
presenning eller jervenduk som også skal henge ned på side ne helt 
til	bakken.	 Fest	duken(e)	med	 sidestokker	og	en	 langsgående	 raje	
nederst mot bakken. Kast snø opp omkring kantene for å hindre 
trekk.

	 For	å	utnytte	refleksjon	av	varmestråler	fra	bålet,	bør	hellingsgraden	
på taket på gapahuken være mellom 40 og 60 grader. Da vil 
varmestrålene	fra	bålet,	og	varmereflektoren,	igjen	bli	reflektert	fra	
taket og spredt i hele gapahuken. En annen viktig årsak til dette er at 
ved denne hellingsgraden vil regn og nedbør renne av taket og ikke 
igjennom, dette er spesielt viktig ved bruk av bar eller løv som dekke 
på taket.

 Hvis en ikke har duker eller presenning, må en dekke taket med grovt 
bar som tres på tvers mellom takstokkene og rett opp og ned på 
sideveggene. Finere bar legges over det hele. En legger baret med 
den avkuttede enden oppover. Begynn nederst, og legg baret så det 
overlapper på samme måte som takstein. 

 Denne dekkemåten gir best beskyttelse mot drypp fra taket. Har 
en tid, kan en dekke taket helt med rajer isteden for bar. På golvet 
legges	et	tykt	lag	bar,	minst	15-20	cm.
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Figur 34 b  

Tak dekkes av teltduk, 
stokker, granbar o.l.

Sidene dekkes ned
til bakken

Reflektor
Gulvet dekkes av  
et tykt lag bar

Fyll opp snø langs
kanten

Figur 34 a
Skjermtak med nying og reflektor

180 cm

100 cm
200 cm
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10.2.2 Bar- eller rishytte

 Bar- eller rishytte er en annen brukbar form for nødbivuakk. Til 
en gapahuk må en ha forholdsvis stor varme, og det er bare 
strålevarmen	som	utnyttes.	 I	bar-	 (ris)	hytta	kan	en	greie	seg	med	
noe mindre ved, da luften i hytta blir oppvarmet. En lager et skjelett 
av rajer, bruker teltduker, bar, greiner eller ris til vegger som kastes til 
med et tykt snølag nederst. Best er det om en graver hytta delvis inn 
i snøen. Det er viktig at tak og vegger blir mest mulig tette.

Figur 35 
Gapahuk med jervenduk. Fjellvegg som reflektor.

Figur 36 
Barhytte
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 Det eneste redskap en trenger for å lage en gapahuk eller barhytte, 
er en kniv eller øks og helst litt snøre. Bar som skal nyttes til underlag, 
må ikke være for grovt. Stikk den avhugne enden ned i snøen og 
legg det jevnt og tykt utover slik at man ikke får stive kvister opp i 
ryggen.	Ris	fra	løvtrær	er	fullt	brukbart	til	underlag.

10.2.3 Vinterbålet

 Selv midt på sommeren kan nattekulden med duggfall være svært 
kaldt, og om en ikke fryser i hjel, så vil i alle tilfeller kvaliteten på 
hvilen bli påvirket. Det er derfor av avgjørende betydning at en lærer 
seg hvordan en gjør opp ild og hvordan man får størst mulig effekt 
av ilden. Ilden nyttes primært til å holde varmen, tørke klær og koke 
mat. Den kan i enkelte nødssituasjoner også nyttes til å signalisere 
med.  Evnen til å gjøre opp ild kan være helt avgjørende for din evne 
til å gjennomføre oppdrag og i ytterste konsekvens overleve. 

 
 Om vinteren bør en først tråkke sammen snøen ved bålplassen, før en 

legger et fundament med dårlig og våt ved i bunnen. Dette hindrer 
at bålet synker ned i snøen., lager mye røyk og slukker i smeltevannet. 
Man kan også velge å grave bålet ned til bakken. Hvis man velger 
denne løsningen, må man etablere en luftekanal ned til bålet for at 
dette skal få nok oksygen og trekk for å kunne brenne tilfredsstillende.  
For	å	bedre	nytte	seg	av	bålets	varme	bør	man	lage	en	reflektor	på	
motsatt side av bivuakken. 

	 Reflektoren	kan	for	eksempel	være	en	bergvegg	eller	en	større	stein.	
Pass på at det ikke er sprekker i bergveggen da dette kan medføre at 
denne sprekker ytterligere og faller ut. 

 
 Tilgangen på ved styres av klima, vegetasjon og tilgjengelige 

redskaper. Se etter stammer og grener på trær hvor barken er i ferd 
med å falle av og bank på treet. En hul lyd indikerer at treet er dødt 
og tørt – denne veden er å foretrekke til bålfyring. Fersk bjørk er 
under normale forhold ikke brukbar ved, da denne inneholder for 
mye vann.  Derimot kan fersk bjørk nyttes dersom en har en kraftig 
grunnvarme i bålet. Prinsippet for bålfyring er at man starter med fint 
materiale, legger på gradvis grovere materiale som til slutt utvikler 
nok varme til å tenne på grov ved. 
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 Temperatur i bålet er viktig. Høy temperatur får man gjennom mye 
tennved. Tennveden gjør at man etterhvert også kan nytte seg av 

 våt ved. For å unngå den våteste delen av veden kan man kløyve 
veden for å få tilgang til tørr kjerneved som legges ned mot 
flammene.	 Fjærning	 av	 våt	 bark	 og	 lav	 på	 utiden	 av	 veden	 gjør	
veden mindre våt.  

 Man kan skille mellom tre hovedgrupper ved: 
 Opptenningsmateriale: Den  tynneste , hvite sponen man kan dra  
  av bjørkebark
  Skjegglav    
  Tørr sagspon
  Tørt gress
  Opprevet tøy
  Opprevet papir
  Bjørkenever
  Avskaving fra tre
  Myrull
 
	 Tennved:	 Små	tørre	kvister	(spesielt	under	furutrær)
  Spjæret ved
  Oppskavet ved
  Papp

 Ved: Gradvis større ved, etter en til to timer vil   
  normalt bålet ha en slik grunnvarme at alt  
  brennbart materiale tar fyr.

 Under marsj i skog, så benytt enhver mulighet til å samle 
opptenningsmateriale.	Dette	legges	i	lommer	for	tørking.	Når	det	er	
tørt, så legg det i en plastpose. Sørg for at du alltid har nok materiale 
for	å	kunne	fyre	opp	bål	3-4	ganger.	Når	man	samler	ved	er	det	lett	
å samle for lite. En tommelfingerregel er at man alltid skal samle 
dobbelt så mye ved som man tror man har brukt for.

	 Når	du	skal	fyre	opp	bålet,	begynn	med	det	tørre	materialet	du	har.	
Ha	så	små	biter	som	mulig,	med	størst	mulig	overflate.	Bygg	på	med	
større og større kvister etter hvert som bålet brenner skikkelig.
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Varmen kan med fordel organiseres som nying. Til nying må en bruke tørre, 
tykke	 stokker	 (tørrfuru	 er	 best).	 De	 sidene	 av	 stokkene	 som	 vender	 mot	
hverandre,	skaves	opp.	I	mellomrommet	stikkes	det	inn	småved,	tørre	fliser	og	
kvister. En nying brenner i timevis uten å passes. Avstanden til personellet skal 
ikke	være	mer	enn	ca	1	½	m	fra	varmen.	Nying	kan	med	fordel	benyttes	ved	
for	eksempel	gapahuk.	Nyingen	bør	da	være	i	samme	lengde	som	bivuakken	
for å oppnå best varmeeffekt inn i bivuakken.  

Figur 37 
Toppfyrt vinterbål på snøen

Figur 38 
Vinterbål med forsterket fundament 

for å unngå nedsmelting

Underlag av stokker, minst 20 cm tykke

Snø

Bar og greiner

Bakke
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10.2.4 Hule under tre – skjørtegran

 Hvis man av en av annen grunn ikke kan ha åpen varme, må en nytte 
snøens varmeevne og lage en snøbivuakk, hule under ett tre eller 
lignende Snøen inneholder luft, og nede i snøen er det aldri mange 
kuldegrader.	Ved	bakken	er	det	ca	0	grader.

 
 Hule under tre passer spesielt godt å grave under en tett gran. Taket 

forsterkes med grener og bar. Oppå dette skuffer en et tykt lag med 
snø. Hvis snølaget er for tynt, blir hulen like kald som lufta utenfor. På 
gulvet legges et tykt lag bar. Inngangen må lages minst mulig og 
stenges med en snøblokk eller på annen måte.

 

 

 
 Bålet bør plasseres unna soveplassen slik at ikke snøen smelter over 

deg.

Figur 39 
Nying

OBS
I perioder med mildt vær eller mye vind kan en bivuakk ved 
en skjørtegran bli svært våt på grunn av snø og fuktighet som 
kommer ned gjennom grenene.
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Figur 40 
Hule under grantre

Figur 41  
Skjørtegran forsterket med jervenduk

 

10.2.5 Teltduk og overlevelsesduk

 Alle soldater har teltduk utlevert. I noen avdelinger forefinnes også 
en annen type duk –overlevelsesduk lagd av et lett, vanntett stoff. 
Den mest dominerende varianten er levert av Jerven–den såkalte 
Jerven-duken.



54

 Er en alene og bare har kunnet gjøre opp en liten varme, tar en 
teltduken eller jerven-duken omkring seg slik at den virker som en 
skjerm, og huker seg i hop inntil varmen. Duken kan også settes opp 
med en stokk evt skistav eller henges opp i trær med bål foran eller 
brukes	som	poncho.

 Ved stans under marsj er det fornuftig å pakke seg inn i jerven-duken 
for å få et ekstra isolerende lag.

Figur 42 
Bruk av Jerven-duk ved kort stans

Figur 43 
Skjerm av teltduk og bildør som reflektor
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Figur 44 
Gapahuk av Jerven-duk

10.2.6 Snøkuppel

 Snøkuppelen er et godt bivuakkalternativ når det er lite snø på 
bakken. Det bør være – 5 grader eller kaldere for at snøen skal sette 
seg og bli kompakt. Snøkuppelen kan bygges for enkeltmann eller 
for større enheter. 

	 Tykkelsen	på	 veggene	bør	 være	 20-30	 cm	med	 kompakt	 snø.	 Før	
snøen	har	satt	seg	settes	det	inn	pinner	på	20-30	cm	for	å	unngå	at	
man graver ut for mye under uthulingen av hulen. Hvis det er nok 
snø og tid til disposisjon bør man ivareta prinsippene for arbeidsgrop 
og liggebrisk. Området man ligger på dekkes av granbar eller 
andre isoleringsmuligheter. Åpningen tettes med snøblokker eller 
ryggsekker.

Fig 45
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Fig 46

Fig 47
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Fig 48

10.2.7 Duktelt

	 Dukteltet	kan	benyttes	som	skjerm	eller	reflektor	i	nødstilfelle	hvor	
bål er eneste varmekilde. Toppduken kneppes av på tre sider og 
legges på utsiden av teltet.

Figur 49 
Skjerm av 7-dukstelt
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11 Improviserte bivuakker i høyfjellet

11.1 Generelt

 Det kan oppstå situasjoner der telt ikke kan benyttes til bivuakk. 
Dette kan for eksempel være i situasjoner der man av ulike grunner 
ikke har teltet tilgjengelig eller at været er for hardt til at det er 
mulig å sette opp teltet. Over tregrensen og i høyfjellet er dette en 
utfordring. Det vil si at man ofte er i en nødssituasjon når alternative 
bivuakker etableres. Dette i seg selv kan gjøre at arbeidsforholdene 
er utfordrene. Man vil også i større grad enn ved etablering i telt, bli 
eksponert for snø, vind og fuktighet over lengre tid enn det som er 
tilfelle ved bivuakkering med telt.

11.2 Terrenget 

 For å bygge en improvisert bivuakk i snø bør man finne hardpakket 
snø. I skogen ligger snøen jevnt fordelt og er ofte løs. I fjellskog 
(bjørkeskog)	tjener	fortsatt	trærne	som	vindskjerm,	og	snøen	er	som	
oftest jevn og løs, om enn ikke så mye som i barskog.

 Snaufjellet derimot, hvor det ofte blåser kraftig, vil du oppleve 
andre muligheter og begrensinger. Snøen blir fort hardpakket - og 
høyderygger, nuter og hellinger er ofte snøfattige. Snøen legger 
seg hovedsakelig på lesiden av fjelltopper, høydedrag og søkk. Store 
snøfonner og utoverhengende skavler dannes på lesiden.

 Ved alle bivuakker i snø må du huske:

	 •	 Kontroller	faren	for	snøskred.
	 •	 Ta	med	spade	inn,	slik	at	du	kan	grave	deg	ut	ved	behov.
	 •	 Etabler	og	vedlikehold	luftkanal.	Benytt	en	stav	til	dette.
	 •	 Hvis	stearinlyset	brenner	dårlig,	indikerer	dette	at	det	er	
  for lite oksygen i bivuakken.
	 •	 Ikke	benytt	kokeapparater	eller	tilsvarende	inne	i	bivuakken.
	 •	 I	fredstid:	merk	inngangen	under	alle	værforhold	–	været
	 	 skifter	raskt	på	fjellet!
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11.3 Ventilasjon i snøbivuakken

	 I	 en	 nybygd	 snøbivuakk	 gir	 veggene	 (snøen)	 en	 viss	 «naturlig	
ventila sjon», som vanligvis gir tilstrekkelig luftfornyelse. Over noe 
tid medfører kroppsvarmen at temperaturen stiger og snøen på 
veggene	 smelter	 og	 det	 dannes	 is	 på	 veggene	 (de	 glaseres)	 slik	
at luft i snøen ikke kommer inn i hulen og ”ventilasjon” gjennom 
snøen opphører. For sikkerhets skyld skal du derfor alltid lages et 
ventilasjonshull	 i	 taket,	minst	 10	 cm	 i	 diameter,	 som	holdes	 oppe	
med skistav. 

	 Luftens	 oksygeninnhold	 kan	 du	 kontrollere	 ved	 å	 ha	 et	 stearinlys	
brennende. Brenner stearinlyset dårlig eller slokner, må du straks 
kontrollere at luftehullet er åpent. 

	 Luftehullet	 og	 om	 nødvendig	 inngangen	 åpnes,	 og	 det	 luftes	
ordentlig ut. I fredstid skal det alltid brenne et stearinlys i snøhulen 
eller	snø	gropen	når	personell	oppholder	seg	der.	Lyset	plasseres	ved	
hodeenden der personellet ligger. 

 Ved fyring med kokeapparat eller lignende skjer oksygenforbruket 
meget	hurtig.	Dessuten	dannes	 livsfarlig	 kullos	 (karbonmonoksid).	
Kullosen er fargeløs og praktisk talt uten lukt eller smak, den er derfor 
særlig farlig. En kan bli forgiftet og miste bevisstheten uten noen 
form for forvarsel. Varmen fra kokeapparatet vil også framskynde 
glaseringen av hulens innside. 

 Derfor skal vi koke utenfor snøbivuakken. 

11.4 Flatgrop

	 På	åpen	vidde	kan	en	lage	en	flatgrop	for	4-5	mann	når	snødybden	er	
stor	nok,	helst	over	1,5	m.	En	firkant	ca	0,75	x	4,5	m	(to	mannslengder)	
tegnes opp i snøen med lengden i vindretningen. Vi graver til en 
dybde	av	ca	1,5	m.	Arbeidshullet	bør	ikke	lages	bredere	enn	0,75	m.	
Nedentil	utvides	gropen	 til	 sidene	så	en	oppnår	en	bredde	på	ca	
0,75	m	pr	mann.	Når	du	har	mulighet	bør	du	etablere	 liggebrisker	
med arbeidsgrop i midten. 

Fyring	i	snøbivuakk	er	STRENGT	FORBUDT!
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 Arbeidshullet dekkes vanligvis med snøblokker som stilles på kant, 
men bjørkeris med løs snø kan brukes. Det kan være nødvendig å 
nytte teltduker, ski og staver med snø over. Inngang legges helst 
midt	 på	 den	 kortsiden	 som	 ligger	 i	 le.	 Nisjer	 for	 utrustning	 samt	
ventilasjonshull bør lages. 

Figur 50
 Innredning i flatgrop
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 Er ikke snøen dyp nok, kan man bygge opp gropen i ønsket 
høyde ved hjelp av snøblokker. For å utnytte varmen best mulig i 
nødbivuakk bør personellet ligge tett sammen. Varmetapet blir da 
betydelig mindre.

11.5 Kantgrop

 Kantgrop kan man benytte der man har tilgang til en liten snøskavl 
eller snøfonn. Denne bivuakken er rask å etablere og er derfor godt 
egnet som nødbivuakk. 

Figur 51 
Flatgrop ved lite snø

Figur 52 
Utgravd kantgrop for to personer
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11.6 Snøhule

 Snøhule bygger man først og fremst i fonner og skavler. Det anbefales 
å	lage	flere	små	huler	(2-3	mann)	enn	større	«lags»	huler.	Små	huler	
er	raskere	å	grave	ut,	mer	effektiv	da	flere	kan	arbeide	samtidig	og	
sikrere	gjennom	reduksjon	i	fare	for	«taksig»	og	glassering.

 Vær oppmerksom på at man kan finne nesten ferdig utgravde huler 
eller groper i blant annet tørre bekkefar, som med enkle midler kan 
bygges om til snøhule eller snøgrop.

Figur 53
Lukket kantgrop

 OBS!
	 •	 Det	må	ikke	være	skredfare	i	skavlen	du	benytter.
	 •	 Skavlen	må	være	kompakt	og	ikke	høyere	enn	5	meter.
	 •	 Tykkelsen	på	snøen	i	graveområdet	bør	være	2	meter
  loddrett og 3 meter vannrett for å gi tilstrekkelig størrelse.
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 Åpningen til en ferdig snøhule er liten, men det betyr ikke at du skal 
nytte den samme lille åpningen under arbeidet. Jobber du stående, 
er	det	mindre	sjanse	for	at	du	blir	våt	og	kald.	Liten	og	lav	åpning	gjør	
at man er våt når hulen er ferdig gravd. Er snøen fast og lett å skjære 
blokker av, bør hele åpningen graves ut så man kan stå og arbeide. 
Senere kan åpningen lukkes ved hjelp av snøblokker. For å minske 
trykket på huletaket samt lettere bli kvitt den utgravde snøen, bør 
huleåpningen legges så høyt som mulig i skavlen. Vegger og tak i 
hulen	må	som	et	minimum	bestå	av	50	cm	hardpakket	snø.

	 «Sovebenken»	 -	 bør	 være	 høyere	 enn	 inngangens	 øverste	 kant.	
Derved unngår du at varm luft trekker ut, og tempera turen på 
sovebenken blir jevn selv når inngangen ikke er lukket igjen.

 
 Taket må ha jevn bueform både for styrke og for å hindre drypp 

når temperaturen stiger. I taket må du lage et ventilasjonshull som 
holdes	åpen	med	f	eks	en	skistav.	Graver	du	flere	huler	ved	siden	av	
hverandre i samme skavl, kan du grave små forbindelseskanaler for å 
lette kommunikasjonen mellom hulene.

 For utfyllende bestemmelser henvises det til UD 2-1 Sikkerhets- 
bestemmelser for Forsvaret.

	 •	 Tykkelsen	på		snøen	i	graveområdet	bør	være	2	meter	
  loddrett og 3 meter vannrett for å gi tilstrekkelig størrelse 
  på hulen.
 
	 •	 Skavl	til	hulen	må	ikke	være	mer	enn	5	meter	høy,	og	hulen	
  skal graves høyt i skavlen på grunn av skredfaren.
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	 Små	huler	er	mer	holdbare	(mindre	sig)	enn	større	huler.
		 Du	bør	derfor	vurdere	flere	mindre	huler	framfor	
 større huler.

Sovebrisk

Jevnt buet tak

Minimum 50 cm

Varmluftslås
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