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1 Innledning

1.1 Formål

 Formålet med hefte 2 bekledning er å gi veiledning i hvordan 
bruke bekledningen på en mest mulig hensiktsmessig måte, slik at 
soldaten blir i stand til å løse oppdrag under vinterforhold. 

 Heftet gir teoretisk kunnskap for å bruke den militære bekledningen, 
men det er kun gjennom trening under feltforhold at soldaten vil 
tilegne seg de ferdighetene og rutinene som trengs for å kunne 
bruke bekledningen riktig under alle forhold.  

 
 Heftet vil kun omhandle bekledningseffekter som er direkte knyttet 

til vintertjeneste.

2 Ikrafttredelse 
 UD 6-81-2 Veiledning i Vintertjeneste - Personlig bekledning trer i 

kraft 20. nov. 2009. Samtidig settes UD 6-81-2 Personlig bekledning 
av 1. des 1987 ut av kraft.
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3 Generelt

3.1 Generelt

 En av de første betingelser for å bevare stridsevnen 
ved en avdeling er riktig bekledning og bruk av denne.  
Forsvaret har i dag  bra vinterbekledning. Det er likevel av enda større 
betydning at den enkelte mann, og befalet i særdeleshet har lært å 
bruke sine klær på riktig måte under forskjellige forhold. Befalet har 
et spesielt ansvar for å drive opplæring i riktig bruk av bekledningen 
og oppfølging av sine soldater.   

 
 Alt materiell som er utlevert og i bruk i Forsvaret er testet og 

tilfredsstiller de krav som er satt i forhold til slitasje, hygiene, 
flammehemmende egenskaper og lignende. Sivile artikler, som 
tilsynelatende ser like ut har ikke vært gjenstand for samme utprøving. 
Sivile klær beskytter kanskje like bra mot elementene, men er mest 
sannsynligvis ikke bestandig mot flammer eller kjemikaler. Det er 
derfor helt vesentlig at det kun nyttes utlevert materiell og soldaten 
lærer å bruke dette på riktig måte. 

3.2 Kroppens varmetap 

 Kroppens varmetap foregår i hovedsak på fire forskjellige måter:

	 •	 Ved	sirkulasjon
  Det oppvarmede luftlaget nærmest huden strømmer vekk og 

erstattes med kald luft. Dette merkes spesielt i kald vind.

	 •	 Ved	berøring
  Kontakten mellom kroppen og for eksempel underlaget en ligger 

på eller sitter på. Kalde skosåler «stjeler» varme fra kroppen.

OBS!
Sivile klær er ikke testet for bruk i Forsvaret.
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	 •	 Ved	stråling
  Kroppen avgir varme til omgivelsene når disse er kaldere enn 

kroppen. Dette har liten betydning for en påkledd person om 
vinteren.

	 •	 Ved	fordampning
  Når svette på kroppen og i klærne fordamper, samt ved 

utånding.

Fig 1
 Kroppens varmetap

Halvparten av kroppens varmetap skjer fra hode og hals.
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 Hode og hals er de kroppsdelene som taper mest varme. Opp mot 
halvparten av kroppens varmetap unnslipper fra utildekket hode og 
hals. De er med andre ord særdeles viktige kroppsdeler både når 
det gjelder å ventilere ut overskuddsvarme (bart hode, oppkneppet 
i halsen) og for å bevare kroppsvarmen (lue og balaklava)

 Det er de såkalte ekstremitetene (hender,	føtter)	samt	ører,	nese	og	
genitalier som er mest utsatt for kulde. Små sylindriske legemsdeler, 
som fingrene, har stort varmetap på grunn av stor overflate i forhold 
til volum. I tillegg vil ekstremitetene prioriteres bort av kroppen 
når kroppens kjernetemperatur er i ferd med å synke. Kroppen 
vil prioritere det varme blodet til kroppens vitale organer, og 
blodgjennomstrømningen ut til kapillærene i ekstremitetene og øre, 
nese og genitalier vil bli betydelig redusert. 

 Kvinner fryser lettere på ekstremitetene enn menn på grunn av 
større andel underhudsfett. I fettvev er det en vesentlig mindre andel 
kapillærer enn i muskler, noe som gjør at blodgjennomstrømningen 
i underhudsfett er liten.
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4 Bekledningsprinsipper
 Det er umulig å beskytte seg hundre prosent mot kulden ved hjelp 

av bekledning. Det er kroppen som produserer varmen, ikke klærne 
i seg selv. Luftlaget i klærne og luftlaget mellom det enkelte plagg 
er det som blir varmet opp av kroppens overskuddsvarme. Desto 
mer luft det er i selve plagget og flere lag med luft, desto bedre 
isolasjon.

 Bekledningens oppgave er å sørge for å holde riktig kroppstemperatur 
ut fra intensiteten på det arbeidet som utføres. Dette kalles 
arbeidstemperatur. Klærne skal isolere mot kulde og beskytte 
mot vind, regn og snø. De skal også gi mulighet for ventilasjon 
slik at overskuddsvarme om nødvendig kan slippe ut sammen 
med fuktighet fra svette. Tørr luft har liten varmeledende evne. 
Flere tynne lag med klær gir flere isolerende lag og dermed bedre 
varmeisolering enn ett tykt lag. Beskyttelse mot vind oppnås ved 
å bruke vindtette tekstiler ytterst. Vanntett tøy eller impregnert tøy 
ytterst beskytter mot væte. Den største utfordringen om vinteren er 
varmeregulering. 

4.1 Flerlagsprinsippet 

 Riktig bekledning og riktig bruk av bekledningen er en forutsetning 
for avdelings og soldatens strids- og overlevelsesevne under 
vinterforhold. Et enkelt klesplagg kan imidlertid ikke oppfylle alle 
de kravene og egenskapene som stilles til riktig bekledning. Ved å 
bruke en sammensetning av flere plagg – flerlagsprinsippet – kan 
varme- og beskyttelsesbehovet tilpasses etter forholdene. Plaggene 
kan deles inn i tre lag; det innerste laget, det mellomste laget og det 
ytterste laget.

 
 I tillegg til dette nyttes forsterkningsplagg ved økt behov for isolasjon 

for eksempel ved pauser, ved søvn, på vakt eller annen aktivitet hvor 
kroppen ikke produserer nok varme til å holde kroppstemperaturen 
oppe.
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4.1.1 Innerste laget

 Dette er undertøyet som er rett på huden. Funksjonen til dette laget 
er å skape et isolerende luftlag nærmest kroppen og transportere 
fuktighet vekk fra hudens overflate. Gode fabrikater til dette laget er 
kunstfiber, ull eller en blanding av ull og kunstfiber. Svakheten ved 
kunstfiber er at det varmer dårlig i våt tilstand, men er slitesterkt og 
transporterer fuktighet godt. Ull er ikke like slitesterkt som kunstfiber, 
men har den fordelen at det kan absorbere mye fuktighet uten at 

Fig 2
Flerlagsprinsippet

Flerlagsprinsippet
1. Innerste laget fuktighetstransport
2. Mellomste laget isolasjon
3. Ytterste laget mot vær og vind

Forsterkningsplagg ekstra isolasjon  
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plagget virker vått, og selv i våt tilstand vil ullens varmeisolering 
være god. Plagg som består av en blanding av ull og kunstfiber tar 
med seg både fordeler og ulemper fra begge fabrikatene.

 Det frarådes å bruke bomull som undertøy i kaldt vær. Bomullen 
absorberer og binder svette nær huden og når denne fuktigheten 
fordamper blir kroppen nedkjølt. Bomullsplagg hindrer også transport 
av fuktighet videre gjennom mellomlaget og det ytterste laget.

 Plagg som brukes som innerste lag bør ha følgende egenskaper;
	 •	 Varmeegenskaper	i	fuktig	tilstand
	 •	 Evne	til	å	transportere	fuktighet
	 •	 Rask	tørketid	på	kropp
	 •	 Slitestyrke	og	komfort

4.1.2 Mellomste laget

 Funksjonen til dette laget er å isolere ved lav eller moderat intensitet 
på arbeidet, samt transportere fuktighet fra det innerste laget ut til 
det ytterste laget. Gode fabrikater til dette laget er ull, kombinasjonen 
av ull og kunstfiber eller kunstfiber. Her gjelder det samme som for 
det innerste laget. Kunstfiber plagg som fleece har både isolerende 
og fukttransporterende egenskaper samt liten egen vekt, men 
varmer til gjengjeld svært dårlig i fuktig tilstand. Ull er noe tyngre 
men isolerer også når plaget er vått.

 Plagg som brukes som mellomste lag bør ha følgende egenskaper;
	 •	 Varmeegenskaper	i	fuktig	tilstand
	 •	 Evne	til	å	transportere	fuktighet
	 •	 Rask	tørketid	på	kropp
	 •				Slitestyrke	og	komfort
	 •				Liten	vekt	og	volum

OBS!
Bomull må ikke brukes som innerste lag under feltforhold i 
den kalde årstiden.
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4.1.3 Ytterste laget

 Det ytterste laget skal være et skall som beskytter mot vær og vind, 
holder på kroppens varme ved å hindre luftsirkulasjon og ventilerer 
fukt innenfra. Gode fabrikater til dette plagget er tykkvevd bomull, 
bomull og kunstfiber blandinger eller membran baserte tekstiler.

Plagg som brukes som ytterste lag bør ha følgende egenskaper;
	 •	 Helt	vindtett	og	tilnærmet	vanntett/vannavisende
	 •	 Romslig	med	plass	nok	til	mellombekledning	og	isolerende	luftlag
	 •	 Evne	til	å	transportere	fuktighet/puste
	 •	 Gode	løsninger	for	å	ventilere	ut	overskuddsvarme
	 •			Slitestyrke
	 •	 Rask	tørketid
	 •		 Gode	tekniske	løsninger	(eks	hetteløsninger	og	lommeløsninger)

4.1.4 Forsterkningsplagget

 Dette laget med plagg skal holde på varmen når kroppen ikke 
produserer nok varme gjennom aktivitet. Funksjonen til dette laget er 
å gi ekstra beskyttelse mot kulde gjennom å bevare den varmen som 
kroppen har produsert gjennom aktiviteten. Gode fabrikater til dette 
plagget er ull, kunstfiber og kunstfiber fylt med kunstfiber eller dun. 

 Plagg som brukes som forsterkningsplagg bør ha følgende 
egenskaper;

	 •	 God	isolasjon	
	 •	 Vindtett	og	vannavisende

Ull isolerer selv i fuktig tilstand.

OBS!
 Ytterste laget må være vindtett.
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Fig 3
Hodeplagg under aktivitet

	 •	 Romslig
	 •	 Lett	å	ta	av	og	på
	 •	 Kompakt	pakkevolum	og	lav	vekt

 Et forsterkningsplagg må kun brukes ved stillstand og ikke under 
aktivitet. Det er like viktig å unngå å svette som det er å ikke fryse.

4.2 Hodebekledning

 Som nevnt under punktet om kroppens varmetap, unnslipper halvparten 
av kroppens varmetap fra utildekket hode og hals. Dette varmetapet 
kan være over 50 prosent av kroppens totale varmetap. Riktig bruk av 
hodeplagg er derfor viktig for å regulere kroppstemperaturen. 

 Ha alltid med minst to forskjellige hodeplagg. Ett til bruk ved aktivitet 
og et forsterkningsplagg. Gå med et lett/tynt hodeplagg, som feltlue 
eller balaklava under aktivitet. Ta på et varmt og tykt hodeplagg, som 
balaklava, membran lue eller loslue, når aktiviteten reduseres. Sørg 
alltid for at det varme hodeplagget ikke blir vått, beskytt det mot 
fukt ved å ha det i en lomme eller vanntett pakket og lett tilgjengelig 
i pakningen. Ta av det varme hodeplagget når aktiviteten økes slik at 
plagget ikke blir fuktig av svette.
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Fig 5
Hodeplagg ved stillstand

Fig 4
Hodeplagg i vind
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•	 Ha	alltid	med	deg	to	hodeplagg.	Et	tykt	og	et	tynt.
•	 Reguler	hodeplagg	etter	aktivitetsnivå.
•	 Hette	er	et	effektivt	verktøy	for	enkelt	å	beskytte	hodet
 fra varmetap fra vær og vind.

 Selv om kroppen produserer mye overskuddsvarme under aktivitet 
vil ører og bar hud i ansiktet, spesielt kinnene, allikevel være utsatt 
for kulde. Disse trenger beskyttelse, spesielt under forhold med stor 
vindpåvirkning. Feltluen har øreklaffer som dekker godt over ørene 
og nedover kinnene. Feltluen må være så romslig at det er mulig å 
brette ned øreklaffene. Felt- og vinter kamuflasjeuniformens hette er 
et meget bra verktøy til å beskytte ansikt og ører mot kulde og vind 
når aktiviteten er for høy til å bruke de varme hodeplaggene. Hetten 
skaper et varmt luftlag rundt hodet og foran ansiktet.

 Bruk hetten aktivt til raskt å beskytte hodet mot kulde og vind, samt 
enkelt å kunne regulere varmen. Kombinasjonen hette og lue eller 
hette og barhodet vil gi gode variasjonsmuligheter ut fra intensiteten på 
aktiviteten og samtidig beskyttelse mot vinden. Ved å aktivt ta av og på 
hette ut fra forholdene vil det varme hodeplagget spares til aktiviteten 
reduseres /stillstand. Ved stillstand eller rolig aktivitet er det viktig med et 
tørt og varmt hodeplagg for å hindre varmetap fra hodet.

 Ved bruk av hjelm om vinteren er det viktig å ha stor nok hjelm til å 
ha tilstrekklig med hodebekledning ut fra forholdene og aktiviteten. 
Forsvarets balaklava egner seg godt i kombinasjon med både 
stridshjelm og styrthjelm til kjøretøy.

 I sterk kulde, mye vind eller vindpåvirkning ved for eksempel 
snørekjøring eller LTKV vil det være behov for å dekke til ansiktet for 
å unngå frostskader. Ansiktsmaske er et godt plagg til dette formålet. 
Vær oppmerksom på at ansiktsmasker er et «tveegget sverd» på 
grunn av ising på innsiden forårsaket av fukt fra ånderett og svette. 
Dette tetter ventilasjonshullene og masken kan fryse fast til ansiktet. 
Ved bruk av ansiktsmaske må det med jevne mellomrom luftes ut og 
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OBS!
Ta aldri på kaldt metall uten å beskytte hendene.

det må gjennomføres en kameratsjekk for å kontrollere ansiktet for 
frostskader.

 Kroppen vil alltid ofre ekstremiteter som hender og føtter for å holde 
kjernetemperaturen oppe. Er man kald på fingre eller tær er det ikke 
nødvendigvis dårlige støvler eller votter som er årsaken. Det kan like 
gjerne være forårsaket av feil valg av lue eller at lue ikke brukes.

4.3 Håndbekledning

 Som tidligere beskrevet i heftet så er hendene utsatt for kulde. Hendene 
er kroppens viktigste verktøy for finmotorisk arbeid og må beskyttes 
godt. Å bli ute av stand til å bruke hendene vil gi store problemer 
vinterstid. Arbeide med utildekte fingrer under lave temperaturer bør 
minimaliseres. Må allikevel arbeid som krever fingerferdighet utføres 
for eksempel bruk av samband, så beskytt hendene med hansker. Ta 
aldri på metall i kaldt vær uten å beskytte hendene. Du risikerer raskt å 
pådra deg en lokal overfladisk frostskade.

 Håndbekledningen må ikke være for store, slik at varmen fra hendene 
ikke klarer å varme opp luftlaget inne i vottene. Votter varmer bedre 
enn hansker fordi den samlede overflaten blir mindre, så det blir 
lettere å holde hånden varm.

 Forsvarets håndbekledning er bygd opp etter flerlagsprinsippet, 
med et isolerende og et vindtett og vannavvisende lag. Det 
isolerende laget består av ullvottene og fingervantene. Vindtett og 

OBS!
Ved bruk av ansiktsmaske må det jevnlig gjennomføres 
kameratsjekk for kontroll av frostskader i ansikt.
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OBS!
Ta godt vare på vottene dine og legg de aldri fra deg. Tap 
av votter vil være kritisk om vinteren. Putt vottene i lommen 
eller innenfor jakken når de ikke er i bruk.

Fottøyets viktigste oppgave er å hindre varmetap mot 
underlaget og beskytte mot fuktighet.

vannavvisende lag består av vindvottene. Hanskene er primært for 
å beskytte hendene mot rifter og kutt, men vil i kaldt vær kunne 
beskytte mot direkte kuldepåvirkning, for eksempel ved berøring av 
metall. Bruken av håndbekledningen må tilpasses etter forholdene. 

 Vottene må tas godt vare på. Tap av disse i kaldt vær er svært kritisk og 
kan raskt føre til frostskader. Legg aldri votter på bakken eller andre 
steder, da blir de våte og skitne, og i verste fall blåser de bort i sterk 
vind. Når vottene ikke er i bruk legges de i lommen eller innenfor 
jakken for å holde de varme og tørre. Under ingen omstendigheter 
må ullvottene brukes alene uten tildekning av vindvottene. Ull-
vottene blir raskt fuktige og skitne når de brukes alene og dette 
reduseres ullas varmeisolerende egenskaper betraktelig.  

4.4 Fotbekledning 

 Kontakten mellom kroppen og underlaget den står på «stjeler» 
varme fra kroppen (berøring). Det er derfor viktig at fottøyet isolerer 
tilstrekkelig. En god fotbekledning i kaldt vær, som egner seg til alle 
bruksområder, skimarsj, truger, stillstand, ekstrem kulde, frossen 
barmark og sørpesnø, finnes ikke. Derimot er det noen prinsipper 
som bør følges ved valg av fottøy i kald vær. 

 Flerlagsprinsippet gjelder også for fottøy. Støvelen er selve skallet 
som skal beskytte foten mot ulike belastninger og fuktighet. Om 
vinteren bør dette være et enkelt skall av lær i god kvalitet, gjerne 
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OBS!
 For at du skal få nok plass til sokker og såle må skostørrelsen 
økes med minst en størrelse i den kalde årstiden.

OBS!
Bruk aldri bomullsokker under feltforhold i kaldt vær. Bomull  
tiltrekker seg lett fuktighet og dette kan føre til forfrysninger.

forsterket med et vanntett materiale i lesten for eksempel cellegummi. 
Et enkelt skall uten integrert fôr er enklere å tørke. Støvlene M/77 og 
Lundhags Husky, som er i enkelte avdelinger, er eksempler på slike 
enkle skallstøvler. I tillegg vil en støvel med tykt fôr samle fuktighet 
i fôret. Dette vil kunne fryse til is og kjøle ned foten. Hvis støvelen 
skal være fôret, bør det være mulig å ta dette ut. Et godt alternativ 
er enn innerstøvel i tovet ullfilt. Innerstøvelen kan tas ut for å tørkes. 
(Lundhags Husky). Luften i og mellom skallet og fôret skaper isolasjon. 

 Bruk sokker som er av ull eller en blanding av ull og kunstfiber. Dette 
gir både gode fuktighetstransporterende og isolerende egenskaper. 
Om vinteren bør det brukes to par sokker i støvlene, et tynt par 
innerst mot huden og et tykt par uten på. Dette gir flere isolerende 
luftlag, samt bidrar også til å redusere friksjonen mot huden og 
forhindrer gnagsår.

 Det er flere viktige forutsetninger for å holde føttene varme i kaldt vær. To 
av de viktigste er å hindre varmetap mot underlaget og ha nok luft inne 
i støvelen. Luften blir varmet opp av foten. Støvelen bør være så romslig 
at føttene kan beveges uten problemer. En god og tykk såle av filt, ull 
eller tovet ull gir god isolasjon mot underlaget. For å ha nok plass til såle, 
to par sokker og nok luft anbefales det at skostørrelsen økes minst en 
størrelse. Øke skostørrelsen er en av de viktigste vintertilpasningene som 
gjøres med den personlige bekledning! Flere granskningskomisjoner i 
forbindelse med frostskader viser til for trange støvler som årsak.
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 Om vinteren er det ofte ikke tilstrekklig med bare støvelen og det 
er behov for mer beskyttelse og isolasjon. Fotposer og gamasjer er 
fotbekledningens forsterkningsplagg. Forsvarets fotposer beskytter 
støvelen mot fuktighet, samtidig som de har en svært god isolerende 
effekt ved behov. For å øke isolasjonen i fotposene ytterligere 
anbefales det at det lages et sålepar av kasserte underlag som 
legges nederst i fotposene. I forsvaret er det prøvd ut mye forskjellige 
fottøy, og det viser seg at fotposer i kombinasjon med M/77 er et 
fotbekledningsprinsipp som er vanskelig å overgå. Gamasjer har ikke 
like bra isolerende evner som fotposene, men som et ekstra lag vil 
de bidra til å øke isolasjonen. Den største effekten av gamasjene er 
at de beskytter støvlene mot fuktighet fra snø og is. Gamasjer som 
brukes om vinteren bør være heldekkende over hele støvelen slik 
som for eksempel Berghaus Yeti gamasjen, som er i bruk ved enkelte 
avdelinger i forsvaret. 

 Bivuakksko er et supplement til øvrig fottøy som kan nyttes i 
bivuakken, inne i teltet, i snøhulen eller på vakt / OP. Bivuakksko kan 
bestå av kartanker og fotposer med såler av kasserte liggeunderlag. 
På det kommersielle markedet finnes det også et utvalg bivuakksko 
som er laget av kunstfiber med lette fyllmaterialer. Disse er lette og 
veldig komprimerbare og brukes av enkelte avdelinger i Forsvaret.

 Støvler med membran anbefales ikke å bruke under flere dager i felt 
i kaldt vær uten tørkemuligheter. Membranens pusteegenskaper 
reduseres betraktelig i kulde noe som fører til at støvelen blir helt tett. 
Mesteparten av fuktigheten fra foten vil da bli tatt opp i fôret. Denne 
fuktigheten er svært vanskelig å bli kvitt uten gode tørkemuligheter. 
Denne fuktigheten vil kunne fryse og støvelen vil bli en «kjøleboks». 

4.5 Bruk av sovepose / bekledning under søvn 

 Hvor mye kulde en sovepose tåler avhenger av fire ting; soveposen, 
underlaget, omgivelsene og personen i posen. Soveposen sammen 
med underlaget skal isolere kroppen fra omgivelsene. Det meste av 
varmen vil forsvinne gjennom kontakten med underlaget slik at et 
godt og tykt underlag er en forutsetning for å ikke fryse om natten. 
Er det veldig kaldt kan det utleverte underlaget forsterkes med 
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Fig 6
Hodeplagg reduserer effektivt varmetap fra hodet under søvn

Prinsipper for å ha en behagelig søvn:
•	 Mye	under,	lite	på	deg	og	mye	over
•	 Spis	et	varmt	måltid	før	du	legger	deg	
•	 Ta	på	tørt	undertøy	og	sokker
•	 Bruk	balaklava	eller	lue
•	 Fyll	feltflasken	med	varmt	vann	og	ta	med	ned	i	posen

reinskinn, legge noe av forsterkningsplaggene under eller bruke 
dobbelt underlag. Det kan også legges kvist under underlaget for å 
løfte det litt opp fra bakken.

 Mye under, mye over og lite inni er grunnleggende prinsipper for å 
bruke soveposen optimalt. Det vil ikke alltid være mulig å sove uten 
bekledningen, men hvis beredskapen tillater det bør det ikke brukes 
for mye klær på i posen. Soveposen, som bekledning for øvrig, 
produserer ikke varme, den isolerer og holder på den varmen kroppen 
produserer. Dersom det brukes for mye klær vil soveposens effekt 
reduseres. I stedet kan genseren, jakke kaldt vær eller feltjakka legges 
utenpå soveposen.
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 Før soldaten legger seg i soveposen bør det påses at et varmt 
måltid spises for å øke kroppens varmeproduksjon. Soveposen må 
ristes for å fylles med luft. Fibrene i posen har ligget komprimert i 
kompresjonstrekket og trenger tid for å rette seg og samle luft 
som skal isolere. Skift til tørre sokker og undertøy. Er det veldig 
kaldt i bivuakk uten fyring bør balaklava / lue brukes for å redusere 
varmetap fra hode og hals. Fingervanter vil også bidra til å redusere 
kroppens varmetap. Fyll feltflasken med varmt vann og bruk den 
som en varmeflaske nede i soveposen. Dette gir god varmeeffekt i 
mange timer.

 I kald bivuakk som for eksempel snøhule eller telt uten fyring bør 
støvlene tas ned i soveposen eller legges under knehasene mellom 
soveposen og underlaget. Hvis ikke dette gjøres vil støvlene være 
frosset harde i løpet av natten. Hvis støvlene bringes ned i posen må 
disse børstes fri for snø og utvendig fuktighet. Brukes støvler med 
innerstøvler – filtstøvler – ta filtstøvlene med ned i posen og legg 
ytterstøvlene under knehasene mellom soveposen og underlaget.
Er undertøyet vått og det er sikkert at kroppen vil produsere nok 
overskuddsvarme kan dette være på / tas ned i posen. Ta ikke for 
mye våt tøy med i posen, da blir posen våt og kald.

OBS!
Hvis støvler skal bringes ned i posen må disse være børstet 
helt rene for snø, is og fukt på utsiden.
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Fig 7
LTKV bekledning

5 Bekledning under spesielle forhold 

5.1 Spesielle forhold - LTKV / LTKS

 Kombinasjonen av vindpåvirkning og kulde øker betraktelig for LTKV 
personell. Både fører og passasjer må være ekstra oppmerksom på å 
beskytte seg mot dette. Ved bruk av LTKS om høsten vil forholdene 
være de samme. Ansiktet er utsatt for lokale frostskader hvis ikke 
dette tildekkes, og da spesielt ansiktets fremhevede deler. Ved bruk 
av ansiktsmaske og scooterbriller vil ansiktet være godt beskyttet, 
men sørg for at det ikke er en glippe med bar hud mellom brillene 
og masken. 

 LTKV føreren er normalt mer aktiv enn passasjeren og personell 
som eventuelt fraktes på sleden. Passasjerene er av den grunn mer 
utsatt for frostskader og nedkjøling. Det er derfor viktig med god 
kommunikasjon i LTKV paret, samt at det med jevne mellomrom 
stanses opp og gjennomføres en kameratsjekk - en kontroll av 
ansiktet til hverandre for lokale frostskader.
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 LTK bekledningen er det nødvendige beskyttelsesutstyr til det 
personellet som bruker kjøretøyet i den daglig tjenesten. De artiklene 
som omfattes av LTK bekledning er scootervotter, ansiktsmaske, 
briller, kartanker, såler av liggeunderlag og LTK-hjelm

 
 Scootervotter består av en innervott og en yttervott. Disse vottene 

er beregnet for bruk på LTK under de forhold hvor de vanlige vottene 
ikke er tilstrekelig. Scootervotten vil gi en bedre beskyttelse mot vær 
og vind enn vindvotten, med vær oppmerksom på at det ikke vil 
være mulig å betjene våpenet med scootervotten.

 Kartanker er ment som en ekstra isolasjon for føttene. Ved bruk av 
kartanker i fotposer må underlagsmatte eller lignende brukes som 
innleggsåle. Fotposen i seg selv gir ikke nok isolasjon mot underlaget. 
Ulempen med fotposer og kartanker er at foten blir noe mer ustabil 
og ikke er beskyttet mot støt og slag.

 Scooterhjelm er i første rekke beskyttelse for hodet, men hjelmen gir 
samtidig relativt god isolasjon for hodet litt avhengig av utformingen. 
Balaklava bør brukes under hjelmen for ytterligere isolasjon.

OBS!
En LTKV som kjører i 40 km/t gir stort utslag på den effektive 
temperaturen:
•	 0°	C	tilsvarer	effektive	-17°	C
•	 -10°	C	tilsvarer	effektive	-	30°	C
•	 -20°	C	tilsvarer	effektive	-44°	C
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5.2 Spesielle forhold - kystnære områder

 Under operasjoner i kystnære områder og oversetninger/ 
innsetninger med åpen båt er personellet eksponert for 
kombinasjonen fuktighet, vindpåvirkning og kulde. Dette må 
personellet være ekstra oppmerksomme på. Vann og vindtett 
ytterste lag, håndbekledning og fottøy må brukes. Personell som 
operer under slike forhold har spesialeffekter som for eksempel 
tørrdrakt som et supplement til den ordinære bekledningen. Ull har 
gode isolerende egenskaper i fuktig tilstand, noe som vil være en 
klar fordel under slike operasjoner. 

 For operasjoner ved og på saltvann er det spesielt saltkrystallenes 
påvirkning på bekledningen som er et problem. Bekledning som 
blir fuktig av saltvann blir «mettet» av saltkrystaller (absorberer og 
bevarer fuktighet). I praksis så vil bekledning som er blitt påvirket 
av saltvann aldri tørke sikkelig før saltvannet er vasket / skylt ut av 
klærne.

Fig 8
Dekk til bar hud ved bruk LTKV
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Fig 9
Båtpatrulje Grensevakten Garnisonen i Sør-Varanger i oktober måned

OBS!
Klær som er blitt våte av saltvann blir ikke tørre. Pakk 
bekledningen du skal bruke til oppdragsløsing på land 
vanntett.

 På grunn av problematikken med salt i klærne så vil bomull som 
ytterste lag være et dårlig valg. Membranbaserte plagg er noe 
bedre, men saltkrystallene vil fremdeles være i klærne. Det er lettere 
å tørke membranuniformen enn bomullsuniformen og dette er et 
viktig moment da saltvannet må skylles ut av klærne for at disse skal 
fungere optimalt igjen. 

 Tørrdrakt vil holde fuktighet og sjøsprøyt ute, men fuktighet / svette 
slipper ikke ut. Det er også en utfordring å holde seg tilstreklig varm 
over lengre tid i en tørrdrakt. Drakten må derfor være så stor og 
romslig at det er plass til tilstrekklig med isolerende bekledning under 
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OBS!
Som vognpersonell må du ha gode rutiner for regulering 
av bekledning ut fra de raske skiftene forholdene mellom 
varmt inne klima og kaldt utemiljø.

(ull). Enhver anledning må brukes til å lufte ut overskuddsvarme og 
fuktighet. En båtdress er også et supplement til det ytterste laget, 
men denne vil bli våt og gir ikke tilsvarende beskyttelse som en 
tørrdrakt. 

 I en åpen båt vil det nesten alltid være vann i båten. Under slike 
forhold er føttene ekstra utsatt for kuldeskader (skyttegrav- / 
livbåtføtter) og helt vanntette fottøy med utagbar innerstøvel i ullfilt 
anbefales. Votter blir også fort våte i en åpen båt, men en innervott 
av ull vil ha isolasjon selv om yttervottene er våte.

 Personell vil alltid bli mer eller mindre våte i en åpen båt enten det 
er utenfra av sjøsprøyt eller innefra av svette. I tillegg til dette er 
det liten eller ingen mulighet til å aktivisere personellet for å holde 
varmen. Derfor er det viktig med gode rutiner som kameratsjekk 
og gjennomføre strandhugg når det er mulig for å skape aktivitet. 
Uniformen og øvrig bekledning som skal nyttes i oppdragsløsning 
på land bør pakkes vanntett. Skift bør gjennomføres ved første 
anledning etter at enheten har kommet i sikkerhet bort fra 
strandsonen. 

5.3 Spesielle forhold - vognpersonell

 Et miljø som er varmt og kaldt om hverandre er en spesiell utfordring 
for vognoppsatt personell. Raske situasjonsendringer fra å være i en 
oppvarmet vogn for så å laste ut til det kalde miljøet, får så å laste opp 
igjen gir store utfordringer rundt bekledningen. Ofte sitter opplastet 
personell med full stridsutrustning i trange rom uten muligheter for 
å regulere / ta av plagg. 
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 Vognpersonell må ha gode rutiner og disiplin til å gjøre det de kan for 
å ventilere ut overskuddsvarme og regulere bekledning. Uniformens 
mange muligheter for ventilasjon må nyttes fullt ut når personellet 
sitter inne i vognen. Spesielt viktig er det å åpne på fottøy og spesielt 
fotposer. Det finnes dokumenterte frostskader på føtter som følge 
av at personell ikke har åpnet opp fotposene inne i vognen.

 Snø og is på uniformen og bekledning smelter til vann ved bytte fra 
det kalde miljøet til det varme. Snøbørsten må brukes aktivt for å 
fjerne mest mulig av dette før det lastes opp. Snøbørsten oppbevares 
alltid lett tilgjengelig og klar til bruk.

 For tårnpersonell er problematikken med kald overkropp og varm 
underkropp gjeldene. Er det anledning så reguler bekledningen 
etter dette. Bruk vindtette og isolerende klær på overkroppen og 
reduser antall isolerende plagg på underkroppen. I tillegg til dette 
er tårnpersonell utsatt for vindpåvirkning i ansiktet. Beskytt derfor 
ansiktet godt med briller og ansiktsmaske. 



28

Fig 11
Det er ikke til å unngå å bli fuktig ved militær aktivitet, 

det er derfor viktig med gode bekledningsrutiner.

6 Temperatur regulering / 
 Riktig arbeidstemperatur

	 Hvordan	holde	på	varmen	og	hvordan	kvitte	 seg	med	overskudds-
varme?	

 
 Det er alltid en utfordring å ikke være for kald, men heller ikke for varm. 

Det er umulig å fullstendig unngå å fryse eller svette under militær 
aktivitet, men det finnes en del grep som kan gjøres for i størst mulig 
grad holde kroppstemperaturen i riktig arbeidstemperatur. 

 For at kroppen skal ha riktig arbeidstemperatur, må varmetap og 
varmeproduksjon være i balanse hele tiden. Riktig arbeidstemperatur 
er når bekledningen er regulert opp mot aktiviteten på en slik måte 
at du verken fryser eller svetter for mye. Dårlig varmeregulering 
vil føre til økt svetteproduksjon og økt bruk av kalorier for å holde 
varmeproduksjonen oppe.
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OBS!
Jo kaldere og mer krevende været er jo viktigere er det å ikke 
bli for varm under aktivitet. Svette gjør deg kald ved stans.

 Regulering av arbeidstemperatur og ventilering av fuktighet er 
nødvendig for å opprettholde komforten under all aktivitet i all slags 
vær. Det er viktig å variere klærne og mengden av lag med plagg under 
aktivitet slik at en ikke blir for varm. Det er her flerlagsprinsippet	spiller en 
viktig rolle. Flere tynne lag klær gir muligheter til å regulere og variere 
bekledningen ut fra forholdene og aktiviteten. For å unngå unødvendig 
svetteproduksjon under aktivitet og at du fryser ved lite aktivitet må det 
øves i å aktivt regulere og variere bekledningen ut fra situasjonen.

 Den vanligste feilen er å bruke for mye klær i frykt for å fryse. Dersom du 
for eksempel står klar til å sette i marsj og er god å varm mens du venter 
på at resten av laget skal bli klar til å gå, blir du garantert alt for varm så 
snart marsjen starter. Jo kaldere og mer krevende værforholdene er, jo 
viktigere er det, paradoksalt nok, å unngå å bli for varm under forflyttning 
eller høy aktivitet. En varm sommerdag gjør det ingenting å være 
svett når bivuakken skal etableres, men en iskald og vindfull vinterdag 
kan dette være kritisk. Vær også oppmerksom hvis marsjruta starter i 
fjellskogen og etter hvert går opp i snaufjellet. Dersom det er vind kan 
forholdene være greie i skogen, men betydelig tøffere på snaufjellet. Da 
blir det fort kaldt når du kommer gjennomsvett opp i fjellet.

 Ved å bruke så lite klær som mulig vil du redusere svetteproduksjonen. 
Fysisk aktivitet med varme klær medfører at du fryser ved stans på 
grunn av fuktighet innenfra. Ved å være riktig kledd under aktivitet, 
blir det fort kaldt ved stans på grunn av at svetten fordamper 
fra kroppen. Dette merkes med en gang, og bekledningen må 
reguleres ved stans. Øk antall lag i mellombekledningen eller ta på 
deg et forsterkningsplagg. Ta på en varm lue.

 En mulighet ved kortere stans, for eksempel 10 minutters hvil under 
marsj, er å prøve å bevare – hermetisere – overskuddsvarmen. 
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Poenget her er å hindre nedkjøling på grunn av fordampningen av 
fuktighet i klærne og fra kroppen. Så fort lufta inne i klærne blir mettet 
av vanndamp vil fordampningen fra klærne stoppe og varmetapet 
blir mindre. Dette er en kjent førstehjelps teknikk mot hypotermi 
ved bruk av sølvfolie belagt duk eller bobleplast. Hermetisering av 
overskuddsvarme gjøres ved å lukke alle åpninger i den ytterste 
bekledningen og snøre sammen ved hals og håndledd. Ta på den 
varme lua og vottene som skal oppbevares lett tilgjengelig. Dette vil 
i de fleste tilfeller hold på kroppsvarmen i kortere perioder. 

 Ventilasjon av overskuddsvarme og fuktighet under aktivitet er viktig 
for å unngå å bli våt av svette og derigjennom kald når du stanser opp. 
Hodets varmetap og virkningen av dette som en temperaturregulator, 
bruk av hodeplagg og regulering av arbeidstemperatur ved bruk av 
hette er tidligere beskrevet under hodebekledning.	I tillegg til dette er det 
viktig å bruke uniformens luftemuligheter. Tekstilet bomull i Feltuniform  
M/75 har en relativt god ventilerende og fuktighetstransporterende 
evne, men i de fleste tilfeller vil vinterkamuflasjeuniformen i polyester 
bæres utenpå feltuniformen. Denne vil stanse fuktighetstransporten. 
Ventiler overskuddsvarme gjennom å åpne opp i halsen, rundt håndledd, 
frontglidelåsen på jakken og åpne buksesmekken. Sørg for å ha klær som 
er romslig og ikke tettsittende, bruk bukseseler på feltuniform og ikke 
belte. Belte vil hindre en effektiv utlufting.

Prinsipper for temperaturregulering
•	 Aktivt	reguler	antall	plagg	ut	fra	aktivitetsnivå.
•	 Buk	tynn	lue	under	aktivitet	og	tykk	lue	ved	stillstand.
•	 Bruk	så	lite	klær	som	mulig	under	aktivitet	og	ta	på		 	
 tykke klær og lue når du stanser.
•	 Lær	deg	å	bruke	uniformens	ventilasjonsmuligheter
•	 Hode,	hals	og	de	store	pulsårene	er	effektive	for	å	
 regulere arbeidstemperaturen.
•	 Unngå	for	trange	og	tettsittende	klær.	Bruk	bukseseler.
•	 Tren	på	gode	rutiner	for	temperaturregulering	og	vær	
 disiplinert nok til å holde på dem uansett værforhold.
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 Feltuniform M/02 med membran er først og fremst et helt 
vindtett plagg, men den har i tillegg egenskaper i membranen 
som i teorien skal ventilere ut fuktighet innenfra i dampform og 
hindre fuktighet utenfra i dråpeform. I praksis er membranens 
fuktighetstransporterende evner svært begrenset. Under arbeid 
produseres det så mye fuktighet at membranen ikke klarer å ta unna 
fuktigheten. I tillegg bæres normalt vinterkamuflasjeuniform, strids- 
og bæreutrustning. Alt	dette	er	med	på	å	sterkt	redusere	membranens	
funksjon. Det er derfor meget viktig ved bruk av denne uniformen 
at alle de ventilasjonsmulighetene som uniformen har nyttes fult 
ut. Utover de luftemulighetene som bomullsuniformen gir så 
har membranuniformen glidelåser under armene, ved hoften og 
oppover benet. Ved å kombinere alle disse ventilasjonspunktene er 
det mulig å justere ventileringen til en løsning som fungerer rimelig 
bra. Fuktig blir du uansett i en membranuniform, derfor er det viktig 
å ha gode rutiner for variasjon og tilpassning av bekledningen ut fra 
om du er i aktivitet eller stillstand. 

 Sammen med hodet er de store pulsårene fine redskap for 
temperaturregulering. Håndledd, lyske og under armene er enklest 
å benytte seg av. Er det for varmt hjelper det å godt å dra jakka opp 
på underarmen slik at pulsårene blottlegges. Er det for kald kan det 
hjelpe og ta på fingervantene som dekker godt over håndleddet og 
pulsårene. Bruk glidelåsen under armene i membranuniformen for å 
lufte ut og dra ned buksesmekken for å lufte ut i lysken. 

 Vær spesielt påpasselig med å regulere bekledningen ved bytte fra 
et kaldt miljø og inn i et varmt som for eksempel telt eller kjøretøy. 
Ta av, åpne opp og luft ut av klærne når du kommer inn. Klær og 
fottøy vil isolere mot kulden ute, men de bevarer samtidig den kalde 
luften i klærne når du kommer inn i et varmere miljø. Effekten av for 
mye klær vil da bli motsatt og fungere som en fryseboks som lukker 
kulden inne i klærne. Det er dokumentert frostskader på føtter som 
følge av at soldater ikke har tatt av seg fotposene på bussen hjem 
etter en øvelse.
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 Det er ikke til å unngå at du blir våt og fuktig av svette under militær 
aktivitet. For å ha det behaglig må du være disiplinert til å aktivt 
variere og regulere bekledningen, selv om det der og da føles 
ubehaglig å ta av seg de varme plaggene og den varme lua før du 
setter i marsj. 

OBS!
Åpne klær og fottøy når du går inn i et varmt miljø.

Fig 12
Regulering av bekledning
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OBS!
Fuktighet gjør deg kald og må aktivt motarbeides. Våte klær 
varmer dårlig.

7 Fuktighet, snø og ising

 Situasjoner der temperaturene vil forandre seg fra kaldt til varmt 
(eksempel inn og ut av kjøretøy) og høy aktivitet påfulgt av stillstand er 
beskrivende for militær aktivitet. Bekledningen blir våt enten fra innsiden 
av svette eller utenfra av miljøet rundt. Værforhold hvor det er bortimot 
umulig å unngå å bli våt vil forekomme. Våte klær varmer dårlig.

 Er du våt eller fuktig blir du kald – i alle fall med engang du stopper. 
Vann har en rekke egenskaper som gjør det uheldig å være våt. For 
det første har vann stor varmeledningsevne. Dette gjør at varme ledes 
bort fra kroppen. For det andre kreves det mye energi for å varme 
opp vann. Denne energien tas fra kroppen. I forhold til bekledning 
er det likevel den store fordampningsenergien til vann som kjøler 
mest ned. Det kreves svært mye energi for å få vann til å gå over fra 
flytende form til gass – noe som må skje for at vått plagg skal tørke. 

 Om vinteren vil klærne trekke til seg  mesteparten av fuktigheten 
fra svette, unntatt membranuniformen hvor fuktigheten vil legge 
seg på innsiden av plagget. Hindres denne fuktigheten i å unnslippe 
gjennom ventilering vil det danne seg rim eller is på innsiden av 
yttertøyet. I tillegg til dette blir du våt utenfra gjennom nedbør eller 
direkte kontakt med snøen på bakken. Fuktigheten blir derfor en av 
de store utfordringene når det er kaldt, ikke bare utenfra men også 
innefra.

 Fuktighet innenfra håndteres best ved og aktivt regulere og 
variere bekledningen ut fra forholdene og intensiteten på den 
aktiviteten som drives. Bruk så lite klær som mulig og utnytt alle 
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ventilasjonsmuligheter under aktivitet. Ta på varme klær eller 
hermetiser overskuddsvarmen ved stillstand. 

 
 Fuktighet utenfra er ikke til å unngå under militær aktivitet. Det 

vil komme snø og du må være i direkte kontakt med snøen på 
bakken under framrykning, angrep og lignende. Hvis det er kaldt og 
snøen er tørr er det enkelt å kvitte seg med snøen på uniformen 
og utstyret ved hjelp av en snøbørste. Spesielt viktig er det å fjerne 
all snø og is før de kalde omgivelsen forlates for å unngå at dette 
smelter. Snøbørsten er ditt viktigste verktøy for å holde uniformen 
og utstyret ditt fritt for snø. Ha alltid snøbørsten lett tilgjengelig i en 
lomme og bruk den så ofte du har anledning! I laget eller patruljen 
bør det i tillegg til den personlige snøbørsten også være en større 
snøbørste (for eksempel en bilbørste) som brukes til lagets materiell, 
våpen og til avbørsting før personellet går inn i teltet. 

Fig 13
Bruk snøbørste til å fjerne snø og is fra bekledningen
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OBS!
Du må akseptere og være våt i perioder. Jobb i våte klær og 
hvil i tørre.

 Vinterforhold med temperaturer rundt null grader, med våt snø på 
bakken og våt nedbør er utfordrende. Under slike forhold er det 
bortimot umulig å holde seg tørr under militær aktivitet selv med 
det beste av bekledning. Selv ved bruk av regntøy vil du allikevel 
bli fuktig fra innsiden. Under slike forhold må du være disiplinert 
nok til å variere og regulere bekledningen aktivt og ofte. Du må 
akseptere at du er våt i perioder. Det er viktig at du ikke forbruker 
alt tøyet ditt slik at alt blir vått. Du må ha noen plagg for eksempel 
forsterkningsplaggene, ullfrottèundertøyet, varmt hodeplagg og et 
par sokker som alltid er tørt. Pakk dette vanntett. Bruk minst mulig 
undertøy når du er i aktivitet og skift til tørt når det ikke lenger er 
mulighet for å bli våt. Jobb i det våte tøyet ditt og hvil i det tørre. Skift 
til tørt ved stillstand og ta på deg det våte tøyet ditt ved aktivitet 
selv om dette er ubehaglig der og da. Benytt en hver anledning og 
stridspause til å tørke de våte plaggene. 
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8 Tørking under feltforhold

 Under feltforhold er det ofte vanskelig å tørke klær. Dette er et 
problem som kan løses ved gode innarbeidede rutiner og disiplin til 
å følge rutinene selv når forholdene blir vanskelige.

8.1 Tørking av klær ved hjelp av kroppens varmeproduksjon

 Under forhold hvor det ikke er tilgjengelig varmekilde eller 
varmekilden ikke kan brukes på grunn av trusselbildet, kan klærne 
tørkes ved hjelp av kroppens varmeproduksjon. Kroppens varme 
får fuktigheten i plagget til å fordampe. Som tidligere nevnt i dette 
heftet så vil denne fordampningen av fuktighet kjøle deg ned. Dette 
må du være oppmerksom på. 

 Det å gå seg tørr med et høyt aktivitetsnivå er ikke mulig! For å tørke 
klær på kropp må aktiviteten reduseres så mye at du ikke svetter. 
Det mellomste og ytterste laget er vanskeligst å tørke. Prioriter det 
innerste laget - undertøyet ditt. Nettingundertøyet tørker relativt 
raskt og du vil for eksempel oppleve at dette kan tørke i løpet av 
etableringen av bivuakken.  

 Det første du må gjøre når aktiviteten stopper er å åpne opp klærne 
og lufte godt ut for å fjerne mest mulig damp og fuktighet i klærne. Ta 
deretter på varme plagg utenpå det fuktige undertøyet så du ikke blir 

•	 Det	er	ikke	mulig	å	gå	seg	tørr	med	et	høyt	aktivitets-
 nivå. For å tørke klær på kroppen må aktiviteten    
 reduseres så mye at du ikke svetter.
•	 Luft	ut	damp	og	fuktighet	av	klærne	når	du	stanser.
•	 Unngå	å	forbruke	de	tørre	klærne.
•	 Ha	alltid	noen	tørre	klær	–	et	sett	undertøy,	et	par	
 sokker, et forsterkningsplagg og en tørr lue. 
 Pakk det tørt.
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nedkjølt av fordampningen. Dette vil også gjøre at fordampningen 
skjer langsommere og derigjennom redusere nedkjølingseffekten. 

 Klærne kan tørkes, eller i det minste varmes, ved å ta det med ned 
i soveposen eller ha det på kropp i soveposen. Klærne må ikke 
være for våte når de skal tørkes i soveposen, men fuktige og svette 
klær kan til en viss grad tørkes. Putt såler og sokker inn på kroppen 
og legg støvlene under knehasene under soveposen. Husk at 
fuktigheten i klærne vil forsvinne i soveposen så vreng og luft godt 
ut av soveposen om morgenen. Klærne blir ikke fullstendig tørre, 
men varmere og mer behaglige å ta på seg. Feltuniformen legges 
oppe på soveposen. 

 
 Det er alltid en avveining om du skal skifte til tørt ved stillstand eller 

prøve å tørke det våte tøyet i soveposen eller på kropp. Husk å ikke 
forbruke de varme plaggene og soveposen din. Vær disiplinert nok 
til å hvile varmt og tørt, for deretter ta av deg de tørre klærne og ta 
på deg de fuktige når du igjen skal være i aktivitet. 

8.2 Tørking av klær i bivuakk

 Så raskt du har anledning avhengig av situasjonen, bør muligheten 
benyttes til å tørke klærne i bivuakk. Som regel er det begrenset 
plass i bivuakkene uavhengig om det er i telt eller improviserte 
løsninger. Uansett så må det prioriteres hvilke plagg som skal tørkes. 
Sokker, undertøy, støvler og votter bør prioriteres fremfor uniformen. 
Uniformen kan henges opp der det er mulig eller legges oppe på 
soveposen. Fyringsvakten kan få oppdrag å snu uniformene i løpet 
av hvileperioden.

 Ved tørking av tøy vær spesielt oppmerksom på brannfaren, og ikke 
bli for ivrig. Tørking tar tid. Tørkes plagget for nært åpne varmekilder 
svis det fort hull i plagget. Dette er mye verre enn et vått og helt 
plagg. 
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 Støvler tørkes best i romtemperatur. Læret i støvlene må ikke utsettes 
for temperaturer over 50 grader. En tommelfingerregel er at ved de 
temperaturene du brenner deg på, ødelegges også læret. Den beste 
måten er å stappe støvlene med avispapir når du setter dem fra deg. 
Avispapiret vil trekke til seg mye av fuktigheten i støvlene. Ta alltid ut 
sålene ved tørking av støvlene. 

Fig 14
Tørking av klær i telt

OBS!
Vær oppmerksom på brannfaren.

OBS!
Lærstøvler	blir	 ødelagt	 i	 temperaturer	 over	 50°	C.	 Tørkes	 i	
romtemperatur.
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8.3 Frysetørking av klær 

 Ved lave temperaturer under 10 minus grader er det mulig å 
frysetørke plaggene. Dette foregår ved å ta av plaggene og la 
fuktigheten i/på dem fryse til is og rim. For eksempel ved å henge 
jakken på stavene. Rist plagget og børst det med snøbørsten for å 
fjerne is og rim. Plagget vil ikke bli fullstendig tørt men på denne 
måten vil mye av fuktigheten i plagget fjernes.

 Det ytterste laget med vinter kamuflasjeuniformen, bomulls-
uniformen, feltuniform i membran, membranlua og vindvottene er 
det som er lettest å frysetørke. Av disse er det membranuniformen 
som egner seg best til frysetørking på grunn av at fuktigheten ikke 
vil trekke inn i tekstilet men legge seg enten på utsiden eller innsiden 
av membranen. Rimet er da lettere å børste av.

 Det er også mulig å frysetørke noe av den andre bekledningen, 
spesielt den bekledningen som er laget av kunstfiber. Fuktigheten 
vil legge seg på utsiden av kunstfibrene og ikke trenge inn i fibrene 
slik som er tilfelle ved for eksempel ull og bomull. Et eksempel på 
dette er fôret i membranlua. Blir dette fuktig på grunn av svette kan 
lua vrenges og fuktigheten vil fryse for deretter børstes av. Fôret vil 
da bli tilnærmet tørt. 

Fig 15
Frysetørking
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9 Tekstiler brukt i den militære
  bekledningen

9.1 Forsvarets feltbekledning

 Dagens feltbekledning preges både av «arv», modifiseringer og 
nyutvikling. Kost -nyttevurderinger viser oss at våre forfedre utviklet 
mange glimrende produkter som fortsatt holder mål. Nye krav, 
teknologisk utvikling m.m. fører imidlertid også til behov for endringer. 
Selv med stadig nye artikler i fremtiden, vil den bekledningen som er 
beskrevet i dette heftet, bli brukt av soldater i mange år fremover.

 Det er mange forhold som innvirker på feltbekledningen til Forsvaret. 
Ofte er løsningene kompromisser mellom mange ønskelige 
egenskaper. Eksempel på egenskapene som ønskes forent er:

	 •	 brukerkomfort,	slitestyrke	og	lite	friksjonsstøy
	 •	 farge	og	multispektral	kamuflasje
	 •	 vannavisning	og	ventilasjon	/	fuktighetstransport
	 •	 isolasjon,	vekt	og	flammehemning
	 •	 biologisk	og	kjemisk	beskyttelse	inntil	en	viss	grad.
	 •	 gode	vaske-/renseekthet
	 •	 lagringsbestandighet	og	enkel	forvaltning

 Ut over dette stiller Forsvaret meget strenge krav til produksjons - og 
produktkvaliteten på bekledningen.

9.2 Naturfiber
9.2.1 Bomull

 I de seneste 30-40 år har Forsvaret i stor grad benyttet naturfibret 
(vegetabilske fiber) bomull i bekledningen. Denne tendensen 
endret seg noe ved innføringen av «Soldat 2000». Bomull har mange 
egenskaper som gjør det til et egnet tekstil i bekledning, samtidig 
som den også har mange ulemper spesielt i forhold til fuktighet. I 
den militære bekledningen er bomull brukt i feltuniform M/75, feltlue 
M/51, loslue, vindvotter M/93, fotposene og feltskjorte i bomull.
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 Bomull er et komfortabelt materiale som svært få mennesker 
reagerer allergisk på. Fibrene er veldig slitesterke og tillater god 
luftgjennomgang og kondenserer lite i variabel temperatur. 
Bomull har gode isolerende egenskaper når det er tørt og har bra 
vindavstøtende egenskaper når det er tett vevet.

 I militær sammenheng har bomull også de positive egenskapene 
at det støyer lite, er relativt flammebestandig, tåler kokevask og 
kan derved gjenbrukes av flere personer. Bomull er et rimelig og 
kosteffektivt tekstil. 

 På den negative siden er bomull en fiber som lett trekker til seg 
fuktighet og trenger impregnering for å motstå fuktighet. Bomull 
absorberer og akkumulerer fuktighet, noe som gjør at det mister 
isolasjonsevnen ved en liten andel fuktighet. Når bomullsplagg blir 
våte blir de tunge og tar relativt lang tid å tørke. 

 Med militære plagg i bomull trengs det god utdannelse og erfaring 
for å bruke disse effektivt under krevende og fuktige feltforhold. 
Bomull er lite smussavstøtende og har dårlig BC beskyttende 
egenskaper.

9.2.2 Ull

 I mange år har ull vært kjent som et meget godt isolerende naturfiber 
(animalske fibere), også i våt tilstand. De mange måtene å fremstille 
ull på gjør også sitt til at den kan benyttes i mange forskjellige 
klesplagg. Forsvaret har i senere år benyttet ull for å isolere og 

Bomull
+ Slitesterkt
+ Kan kokevaskes
+ Flammebestandig
– Trekker til seg fuktighet
– Binder fuktighet
– Isolerer ikke når det er vått 
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beskytte spesielt ekstremitetene. I den militære bekledningen er 
ull brukt i sokkene, ullvottene M/93, fingervantene M/93, jegerlue, 
balaklava, ullgenseren og ullfrottèundertøyet.

 Ull har evnen til å avstøte vanndråper og absorbere vanndamp, 
samt at ull har god motstand mot smuss. Grunnen til dette er fibrets 
krusete utforming og overflate med lag med skjell. Disse skjellene 
inneholder naturlig lanolin som motvirker smuss. Ullas krusete 
utforming er årsaken til den gode isoleringsevnen ved at overflaten 
skaper mange små luftrom og hvert enkelt ull fiber kan inneholde 
opp til 80 prosent luft. Den krusete overflaten gjør at ull ikke føles 
så fuktig mot kroppen når det er vått fordi det kun er en liten del av 
hvert fiber som er i kontakt med huden.

 Ullfibret består blant annet av proteiner som med sin kjemiske 
oppbygning gir ullens dens elastisitet, strekkevne og luftighet. Fibret 
inneholder store mengder luft som isolerer mot både varme og 
kulde. Når de kommer i kontakt med fuktighet frigjør proteinene i 
fibe ren dessuten varme.

Fig 16
Struktur i ulike fibre
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 Ullfibrets kjerne er hydrofil. Varme som avgis fra kroppen i form av 
vanndamp, tas opp av fiberens kjerne. Fiberen kan binde væske 
tilsvarende 30 % av sin egen vekt i tørr tilstand uten å føles våt.

 Merinoull som blant annet brukes i forsvarets feltundertøy for kvinner 
(brystholder og truse) er ull som kommer fra utvalgte leverandører 
i Australia og New Zealand. Ulla fra sauene i disse områdene har 
lengre og tynnere ullfibere enn de norske sauene. Merinoullen i 
disse plaggene blir tilsatt harpiks og kunstfiber under prosessering 
noe som gjør at plagget ikke klør og nesten ikke krymper i vask. 
Plaggene er en blanding mellom merinoull og kunstfiber.

9.3.2 Ullfrottè

 Ullfrottè har den egenskapen at den er behagelig og ikke klør. Ullfrottè 
kan vaskes helt opp til 60 grader, noe som gjør det anvendelig til 
militært bruk. Det er imidlertid fremdeles ikke godt nok for gjenbruk 
av flere personer, men dette løses ved «odel og eie» prinsippet.

 Ullfrottè som Forsvaret bruker har et blandingsforhold på 70 % ull og 30 
% polyester. Polyesteren skal forbedre undertøyets slitasje og elastisitet. 
Polyester er imidlertid et oljebasert syntetisk fiber som lett smelter. 
Derfor bør ikke blandingen på kroppsnært tøy inneha mer enn ca 30 
prosent kunstfiber. De syntetiske fibrene er med på å øke plaggets evne 
til transport av fuktighet. Miksen av ull og polyester sikrer god isolasjon 
samtidig som fuktighet transporteres bort fra huden. Stoffet er ikke 
flammehemmende, men har likevel gode egenskaper ovenfor flammer 
og høy varme. (Ullfrottè er selvslukkende og vanskelig å antenne).  
        
  

Ull
+ Isolerer i fuktig tilstand
+ Kjennes ikke vått ut før med stor andel fuktighet
+ Flammebestandig
+ Bestandighet mot smuss og lukt
– Lite slitesterkt
– Kan fremkalle allergi 
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 Ullfrottè tekstilet inneholder opptil 80 prosent luft som bindes av det 
krusede ullfibret. Luften danner et isolerende lag utenpå huden og 
hindrer varmen i å fordampe. I tillegg er ullfrottè tekstilet vevet på en 
slik måte at hver enkelt ulltråd utgjør en løkke. Den luften som bindes 
i alle løkkene i frotteen gir en økt varmeeffekt i form av mer luft. 

 Med ullfrottè transporteres fuktigheten vekk fra huden og tekstilet 
slipper damppartikler gjennom uten å miste sin varmende funksjon. 
Evnen til å transportere vekk fuktighet letter varmeavgivelsen ved 
fysisk aktivitet og holder kroppen tørr og i varmebalanse. Nettopp 
denne effekten kan utnyttes maksimalt ved å benytte netting 
undertøy på undersiden av ullundertøyet. Fuktigheten fra kroppen 
transporteres gjennom netting undertøyet og ut i ullfrottèen. 

9.3 Kunstfiber 

 Kunstfiber er et samlebegrep som ofte brukes for regenererte fiber 
og syntetiske fiber. Regenererte fiber er fremstilt av tremasse eller 
cellulose som eksempel modal og viskose. Syntetiske fiber er fiber 
hvor de aller fleste er utvunnet fra olje. I den militære bekledningen 
blir det brukt en rekke syntetiske fiber som rhovyl, polyester og 
polyamid(nylon).

 Alle syntetiske fiber har visse felles egenskaper som skiller dem fra 
natur og regenererte fiber. Syntetiske fiber er minst like sterke som 
naturfibrene, også i våt tilstand. De er vannavvisende og vil derfor 
tørke raskt. Syntetiske fiber tar knapt opp svette på grunn av sin 
dårlige egenskaper til å ta opp fuktighet. På minus siden så smelter 
syntetiske fibere lett, med mindre det er tilsatt flammehemming.

 Syntetiske fibere brukes i Forsvarets bekledning også i kombinasjon 
med naturfiber for og blant annet å øke plaggets slitestyrke. 
Eksempler på slike blandinger er ull/polyamid og bomull/polyester.

9.3.1 Rhovyl

 Rhovyl er et syntetisk fiber som brukes i Forsvarets nettingundertøy. 
Dette er under fremstillingsprosessen tilført flammehemning og 
antibakterielle stoffer. Ved kontakt med varme vil stoffet forkulle 
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isteden for å dryppsmelte, som er vanlig for andre syntetiske fiber. 
Forsvarets rhovyl er tilsatt 15 prosent av det regenererte fibret modal 
for at plagget skal føles mykere. Modal er cellulosefiber, ofte fremstilt 
av Grantre. Modal har egenskaper som ligner mye på bomull.  

9.3.2 Cordura

 Cordura er et registrert merkevarenavn. Cordura tekstilet er et 
nylonbasert produkt (Polyamidfiber) som er utviklet/vevet for å 
være spesielt sterkt og bestandig. Cordura benyttes i stort sett all 
bæreutrustning. Cordura i seg selv er svært slitesterk. Ulempen 
er imidlertid at Cordura er mindre varme og smelteresistent enn 
mange andre tekstiler. Faktoren som gjør at Cordura kan aksepteres 
er at bæreutrustningen ikke er i direkte kontakt med huden. Det er 
imidlertid viktig å være oppmerksom på denne egenskapen.

9.3.3 Polyester

 Polyester er et syntetisk fiber som er sterkt, tørker raskt, vannavvisende 
og er en av de fibrene som tar opp minst fuktighet. Polyester har 
et høyt smeltepunkt og vil trekke seg unna flammer i stede for å 
dryppsmelte. 

 Polyester blandes gjerne sammen med ull og bomull for å gjøre 
plaggene mer slitesterkt, vannavisene og mer hurtigtørkende. I den 
militære bekledningen finner vi polyester i ulike blandingsforhold i 
ullfrottè (30 %), vinter kamuflasjeuniformen, mellombukse kaldt vær 
(Anna), vindvott M/93 (50 %) og fotposene(50 %).

9.3.4 Polyamid (nylon)

 Polyamid er et syntetisk fiber som er svært sterkt, vannavisende og 
elastisk. Fibret opptar lite fuktighet og kan ikke råtne.

 Polyamid blandes gjerne sammen med ull og bomull for å gjøre 
plaggene mer slitesterkt, lett stelt og mer hurtigtørkende. I den 
militære bekledningen finner vi polyamid i membranuniform M/02, 
regntøy, grå sokker (18 %), grønne sokker (40 %) og i det vatterte 
stoffet i mellombukse kaldt vær (Anna). 
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9.3.5 Microfiber

 Microfiber er fiber som kan produseres svært tynt også med hulrom 
noe som gjør at stoffer i microfiber blir svært lett. I den militære 
bekledningen finner vi microfiber i vinterkamuflasje uniformen.

9.4 Fleece

 Fleece har vært på markedet i mange år og i senere tid blitt 
implementert i forsvarets bekledning, samt at en del avdelinger har 
anskaffet ulike fleeceprodukter selv. Fleece blir ofte omtalt som om 
det skulle vært en egen type tekstilfiber på linje med eksempel ull 
og polyester. Fleece er et samlebegrep for et tekstil med et bestemt 
utseende og visse egenskaper med stoffer som består av en bunn 
med floss på den ene eller begge sider. Det er mye luft og mye 
volum, noe som gjør at fleece holder godt på varmen, veier lite og 
tørker raskt. Utover dette får fleecen egenskapene til de fibrene den 
er laget av. Det er flere måter å lage fleece på og det kan lages av 
mange ulike fiber for eksempel polyester, viskose, akryl og ull. Det 
syntetiske fibret polyester er den vanligste fibertypen som brukes i 
fleece. Avhengig av lengde og tykkelse på fibrene, samt veving og 
strikking, varierer isolasjonsegenskapene i fleeceplagget. 

 Polartec og Windstopper er begrep som blir brukt i forbindelse 
med fleece. Polartec er et microfiber som er laget av polyester/
polyamid og eventuelt andre fiber. Windstopper er et kommersielt 
navn og registrert varemerke. Det er et 3 – lags produkt, hvor det 
midterste laget er et vindtett og pustende funksjonslag av teflon. 
På ytter- og innersiden kan en rekke kvaliteter benyttes, både vevd 
og strikkede. Windstopper er mykt, elastisk og har høy bestandighet 
mot varme, kulde, syrer og tørker hurtig. Windstopper fleece er 
ikke et mellomplagg. Brukt under membranuniformen blir det 
membran mot membran og begge plaggene mister mye av sine 
tenkte funksjoner. Et Windstopper plagg har ofte også som regel tett 
veving med korte fiber og egner seg som et typisk «soft shell» som 
ytterste plagg der det er egnet.
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9.5 Membranbaserte tekstiler
 Membran brukes i plagg som tilegnes egenskaper som at det 

«puster», er motstandsdyktig mot fuktighet utenfra og vind. I teorien 
skal membranen ha en konstruksjon som slipper ut fuktighet i 
dampform og stenger ute fuktighet i dråpeform. På det sivile 
markedet har utviklingen av slike plagg ekspandert voldsomt 
de senere årene og forsvaret introduserte membranuniformen i 
program «Soldat 2000». Membranbaserte plagg er bygd opp med 
en membran laminert til andre tekstiler. Det vanligste er enten i en 
3 – lags eller 2 – lags konstruksjon. 

Fig 17
Prinsippskisse membran tekstil
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 Et 3 – lags laminat har et ytre lag av materiale som skal tåle mekanisk 
slitasje, dette er laminert til selve membranen, som igjen er laminert 
til et indre lag som skal beskytte membranen, ha lav friksjon og føles 
behaglig mot huden. Et 2 – lags laminat har ikke det innerste laget, 
men kan på noen produkter være utstyrt med løst fôr.

 Den største utfordringen ved membrantekstiler er at mange tilegner 
membranplagg egenskaper som det til liten grad har, og de fleste 
har høye forventninger til slike plagg.  Et tekstil som puster så godt 
at det holder innsiden tør, samtidig som det holder fuktighet ute er 
ennå ikke laget. Dette gjelder også for forsvarets membranuniform, 
derfor er det viktig at det etableres et nyansert syn på slike plagg.

 Selve membranen skal slippe ut svette som er omdannet til damp 
i det innerste og mellomste bekledningslaget. For at dette skal skje 
må det være et visst trykk – damptrykk – på innsiden av plagget. 
Dampen vil ikke slippe ut hvis trykket på utsiden er for stort. Dette vil 
for eksempel være tilfelle i regn når det ytterste stoffet er gjennomvåt 
(effekten kalles «wetout») eller plagget presses mot et underlag 
(sitte på bakken). Det viktigste i forbindelse med militær bruk er 
at all bæreutrusting hindrer dampen i å slippe ut. En annen viktig 
faktor er at det ytterste og innerste laget (3-lags) som er laminert til 
membranen påvirker membranens egenskaper. Lommer på plagget 
lages ofte i samme stoff slik at de blir dobbelt opp med membran, 
og derigjennom dårligere «pusteevne».  Alt i alt har membranbaserte 
plagg reduserte pusteegenskaper i forhold til det vi får inntrykk av.

Membran
+ Helt vindtett
+ Tilnærmet vanntett
+ Lett
– Begrensede pusteegenskaper
– Lite slitesterkt
– Ikke flammehemmende
– Krever rett vedlikehold for å fungere optimalt
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 Membranens evne til å holde fuktighet ute vil også påvirkes av ulike 
forhold. Igjen vil forholdet mellom trykk på innsiden og utsiden av 
plagget være av betydning. Med et gjennomvåt ytre stoff(wetout) vil 
fuktighet trenge igjennom membranen. Ved bruk av bæreutrustning 
eller ved å sitte på et vått underlag vil fuktighet bli presset gjennom 
membranen.

 De fleste membrantekstiler er i motsetning til for eksempel bomull 
helt vindtett, lett og tørker raskt.

 Membrantekstiler stiller større krav til vedlikehold og vask enn 
eksempelvis bomull på grunn av avfallstoffer som etter hvert vil tette 
porene i membranen og redusere pusteegenskapene. Det ytterste 
stoffet i laminatet må også impregneres slik at vannet preller av og 
ikke trekker inn i stoffet slik at effekten av «wetout» oppstår.

 Ved streng kulde vil fuktigheten i membranen kunne fryse og tekstilet 
blir helt tett. Ved høy aktivitet vil fuktigheten fra svette legge seg på 
innsiden av plagget og vil fryse til is når aktivitetsnivået reduseres. 
Membranplagg har i seg selv ingen isolerende egenskaper som 
ytterste plagg til sammenligning med bomull. Membranplagg 
er 1 - 2 grader kaldere mot huden enn bomull (SINTEF). Derfor 
er det viktig å være klar over at soldaten vil bli merkbart raskere 
nedkjølt i membranuniformen ved stillstand etter aktivitet enn i 
bomullsuniformen. Membrantekstiler er ikke flammehemmende.

OBS!
Membran er kaldere mot huden enn bomull. Det kan oppstå 
ising på innsiden av membranprodukter i minusgrader. 
Dette må fjernes før det smelter.
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10 Den militære bekledningen – beskrivelse,  
 bruk og vedlikehold

10.1 Kroppsbekledning - det innerste laget

 
 Nettingundertøy

 Tekstil: 85 % Rhovyl / 15 % Modal
 Egenskap/bruk: Innerste laget rett mot 

huden. Netting konstruksjonen skaper 
et isolerende og tørt luftlag i «hullene», 
samt at «hullene» gjør at plagget føles 
mindre fuktig mot kroppen. Fibret Rhovyl 
transporter fuktighet ut i det neste 
laget. Nettingundertøyet tørker raskt på 
kroppen ved rolig arbeid. Kombiner aldri 
netting undertøyet med bomull, dette vil 
hindre den videre fuktighetstransporten. 
Vær oppmerksom på at den hurtige 
fukttransporterende evnen i plagget gjør 
at fordampningen fra hudens overflate 
skjer raskere, og derigjennom en raskere 
nedkjøling av kroppen enn ved bruk av 
ull. Ullundertøy føles varm i fuktig tilstand, 
det gjør ikke nettingen. Merkes spesielt 
ved bruk av kun netting under feltuniform 
i membran.

 Vedlikehold: Vaskes på 60 grader. Under 
feltforhold ved flere dagers bruk vrenges 
og ristes plagget for å fjerne skitt og avskal 
fra huden. Også ved å bruke nettingen på 
vrangen vil plagget utenpå nettingen 
slite bort smuss.
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 Ullundertøy for kvinner, BH og truse

 Tekstil: 65 % merinoull /  20 % polyamid 
/15 % polyester.

 Egenskap/bruk: Innerste laget rett 
mot huden. Undertøyet har ullas 
egenskaper. Er gjort mer slitesterkt og 
fuktighetstransporterende ved å blande inn 
syntetiske fiber.

 Vedlikehold: Vaskes på 60 grader. Bruk 
vaskemiddel beregnet på ull.

10.2 Kroppsbekledning - det mellomste laget

 Ullfrottèundertøy

 Tekstil: 70 % ull og 30 % polyester
 Egenskap/bruk: Undertøyet benyttes 

utenpå nettingundertøyet. Kan også 
brukes rett på huden som det innerste 
lag. Nettingundertøyet transporterer 
fuktigheten ut i ullundertøyet slik at 
fuktigheten ikke blir værende på huden. 
Som innerste lag isolerer ullundertøyet også 
godt, men fuktigheten transporteres ikke 
så raskt bort fra kroppen som ved bruk av 
nettingundertøy. Ullfrottè isolerer bra i fuktig 
tilstand og transporterer fuktighet videre 
ut i det neste laget. Egner seg godt under 
membranuniform. Trøyen har polohals 
med glidelås for ventilasjonsmuligheter. 

 Vedlikehold: Vaskes på 60 grader. Bruk 
vaskemiddel beregnet på ull, vanlig vaske-
middel ødelegger ullfibrene. Ullfibrene vil 
slites raskere enn polyester, dette vil gjøre at 
plagg som er slitt / vasket mange ganger vil 
miste mye av sin isolerende evne.
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 Feltskjorte i bomull

 Tekstil: Ren bomull. Frottéstrikket. 
 Egenskap/bruk: Feltskjorta har bomull-

ens egenskaper og vil isolere godt så 
lenge den er tørr, men vil miste bortimot 
all sin isolerende evne når den blir fuktig. 
Ved bruk under feltforhold er det viktig å 
åpne for ventilasjon i hals og ermene ved 
aktivitet. Ved stans eller bivuakkering bør 
fuktig feltskjorte byttes til tørr for å hindre 
rask nedkjøling. 

 Vedlikehold: Tåler kokevask.

 Ullgenser

 Tekstil: 80 % ull / 20 % polyamid
 Egenskap/bruk: Genseren er ment til å ha 

under feltjakken som et isolerende plagg 
ved rolig aktivitet eller stillstand. Den har 
ullens egenskaper og isolerer godt, også 
i fuktig tilstand. Armene er ekstra lange 
med hull til tommelfingeren for å fungere 
som pulsvarmere. Ventilasjonsmuligheter 
i halsen. Vurder bruken av genseren nøye. 
Man blir fort overopphetet ved fysiske 
anstrengelser. Egner seg godt til bruk 
under membranuniform

 Vedlikehold: Vaskes på 30 grader. Bruk 
vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.
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10.3 Kroppsbekledning - det ytterste laget

 Feltuniform i bomull M/75

 Tekstil: 50 % bomull / 50 % polyester
 Egenskap/bruk: Stoffet er impregnert mot 

fuktighet, og avstanden mellom trådene i 
vevingen er slik at nedbør ikke skal trenge 
inn samtidig som kroppens fuktighet skal 
slippe ut. Feltuniformen tåler relativt mye 
fuktighet når den er nyimpregnert. Ved 
arbeid i snø må en regne med at noe 
fuktighet trenger igjennom. Derfor er det 
viktig å holde uniformen fri for snø ved hjelp 
av klesbørsten.

 
 I 2001 ble det tidligere kjente 

feltuniformstoffet i 100 % bomull endret 
til en blanding av 50 % bomull og 50 % 
polyester. Dette har gjort uniformen mer 
slitesterk og noe mer vannavstøtende. 
Uniformen er slitesterk og bør brukes 
fremfor membranuniform under aktivi-
teter som sliter mye på uniformen slik 
som SIBO og patruljeskyting.

 Feltjakken kan strammes i midjen ved å bruke snora i livet. Nedkanten av 
jakken kan strammes ved å trekke ut den elastiske snoren fra snorkanalen 
bak som festes på stroppen med trykknapp foran eller slå en knute på 
snora. Felthetta kneppes på feltjakka. Det er ventilasjonsmuligheter med 
knappregulering på ermer, mange reguleringer i front og skrittstropp. 
Rygglommen har et stort volum som kan nyttes til oppbevaring. Hetten 
er godt egnet til bruk ved dårlig vær. 

 Buksen kan justeres i linningen på hver side og har knapper foran og 
bak tilpasset bukseseler. Det bør brukes bukseseler til feltbuksa for å 
ha best mulig ventilasjon. 

 Vedlikehold: Tåler kokevask. Må impregneres etter vask
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 Feltuniform membran M/02

 Tekstil: 3 – lags membran laminat. 
 Egenskap/bruk: Uniformen beskytter 

mot fuktighet og vind, men har 
begrensede pustende egenskaper. 
Uniformen egner seg best til bruk om 
høsten, vinteren og våren. Uniformen 
er mindre slitesterk enn bomulls-
uniformen og bør ikke brukes under 
aktiviteter som påfører plagget stor 
slitasje som for eksempel SIBO og 
patruljedriller. Uniformen har mange 
ventilasjonsmuligheter, lommer og en 
romslig hette. Ved bruk under høy aktivitet 
må uniformens ventilasjonsmuligheter 
nyttes fullt ut. Som innerste plagg i 
kombinasjon med membranuniform 
anbefales nettingundertøy og som 
mellomste plagg ullfrotte. Som ekstra 
isolasjon anbefales ullgenseren. Bruk	
av	 bomullsplagg	 i	 kombinasjon	 med	
M/02	 anbefales	 ikke,	 da	 dette	 vil	 hindre	
transport	av	fuktighet.	Ved høy aktivitet i 
kaldt klima, kan det dannes is på innsiden 
av plagget. Plagget tas av og ristes/
børstes for å fjerne isen. Plagget er ikke 
flammehemmende.

 Vedlikehold: Kan vaskes på 60 grader, og bør deretter tørketromles 
på middels varme. Den vannavstøtende fluorkarbon - behandlingen 
(impregneringen i yterstoffet) avtar ved vask, men reaktiveres med 
varme. Uniformen bør derfor strykes ved middels temperatur etter 
vask for og hindre «wetout». Det følger med reparasjonssett til hver 
uniform.
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 Kamuflasjeuniform M/97

 Tekstil: En blanding av polyester og 
mikrofiber. 

 Egenskap/bruk: Uniformen er vindtett 
og vannavstøtende. Polyesteren er 
spunnet som filamentgarn. Det gjør 
overflaten glatt, slik at snø ikke fester 
seg til uniformen. Uniformen er ikke 
flammehemmende, men den brenner 
ikke. Tekstilet vil trekke seg unna flammer 
ved smelting og ikke dryppsmelte.

 Jakka er stor med vide armer og store 
lommer som er forsynt med borrelås. 
Ved høy arbeidstemperatur kan ermene 
åpnes slik at overskuddsvarme fra 
kroppen luftes ut. Hetten er romslig og gir 
god beskyttelse. Glidelåsen kan åpnes/
lukkes etter behov for å ventilere. En 
toveis glidelås muliggjør åpning av jakken 
både oppe og nede. Glidelåsen er et svakt 
punkt og må behandles med forsiktighet 
slik at den ikke ødelegges. Uniformen må 
være hel og romslig. 

 
 Buksa er romslig slik at den taes på uten å ta av feltstøvlene. Det er hull i 

sidene slik at feltbuksens lommer kan brukes selv om kamuflasjebuksa 
er på. Ved bruk i kombinasjon med membranbuksen kan bukseseler 
tres igjennom disse hullene for å unngå at den ikke sklir ned eller 
må strammes unødvendig mye i livet. For bruk i kombinasjon med 
feltbukse i bomull er det i bukselinningen små hemper som kan 
kneppes direkte på knappene som er for feste av bukseseler. Buksen 
har lommer foran knærne til å legge mer isolering i form av for 
eksempel kasserte liggeunderlag. Nede kan buksen snøres sammen 
for å oppnå effekten som snølås. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 60 grader. Sørg for å holde den ren ved å 
ikke bruke den unødvendig som inne i teltet, under puss og vedlikehold. 
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 Regntøy

 Tekstil: En kraftig polyuretan (PU) belagt 
polyamid. 

 Egenskap/bruk: Stoffet er helt tett 
og skal beskytte mot fuktighet fra 
utsiden i form av nedbør. Ved fysiske 
anstrengelser er det viktig å utnytte 
ventilasjonsmulighetene for å redusere 
kondens på innsiden. Må du være i 
aktivitet vil det alltid være en vurdering av 
hvor våt du vil bli fra innsiden på grunn av 
svette kontra hvor våt du blir fra utsiden 
på grunn av nedbør. 

 Vedlikehold: Kan vaskes ved 40 grader.

10.4 Kroppsbekledning – forsterkningsplagg

 Jakke og bukse kaldt vær

 Tekstil: Flere lag med polyester og et 
patentert fyllmateriale 

 Egenskap/bruk: Dette er et for-
sterkningsplagg som inneholder mye 
luft og skaper et godt isolerende 
lag. Plagget er relativt fuktbestandig 
og tilnærmet vindtett. Plagget er lett 
og komprimerbart. Følger med eget 
transporttrekk. Plagget brukes ved 
stillstand eller rolig aktivitet. Vurder 
bruken nøye, man blir fort over-opphetet 
ved fysiske anstrengelser. Plagget er raskt 
å ta utenpå annen bekledning ved korte 
perioder med stillstand. Ved bruk utenpå 
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annen bekledning bør det ikke nyttes 
bæreutrustning eller stridsutrusting 
utenpå jakken. Dette vil raskt slite hull i 
plagget. Bør ikke brukes utenpå annen 
bekledning ved nedbør. Ved bruk under 
feltuniform / hvit kamuflasjeuniform 
må uniformen være så stor at den ikke 
«klemmer sammen» luften i jakke-/bukse 
kaldt vær. Eksempel på bruk som ytterste 
plagg: kort stans, OP tjeneste, bivuakk, 
snøhule. Eksempel på bruk under 
uniformen: vakthold, LTKV, tårnluke på 
vogn, snørekjøring, nedbør

 Vedlikehold: Kan vaskes på inntil 
50 grader. Må luftes etter bruk for 
å bevare fibrene. Må ikke lagres i 
kompresjonstrekket for å bevare fibrene.

 Mellombukse kaldt vær «Anna»

 Tekstil: Vattert stoff i polyester/polyamid
 Egenskap/bruk: Dette er et isolerende 

plagg for bruk ved stillstand. Beregnet til 
bruk innenfor feltbukse, men utenpå lang 
underbukse. Kan også brukes utenpå 
feltbuksen og under vinterkamuflasje 
buksen, slik at den lett kan tas av ved fysisk 
aktivitet. Vurder bruken nøye, man blir fort 
overopphetet ved fysiske anstrengelser.

 Den har hel åpning i begge sider slik at 
den kan tas på/ av uten å måtte ta av 
støvlene. Hvit linning skal være foran.

 Vedlikehold: Tåler kokevaskes.
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10.5 Hodebekledning 

 Balaklava

 Tekstil: Ull
 Egenskap/bruk: Har ullens isolerende 

egenskaper. Er lagd for å hindre 
varmetapet fra hode og hals. Plagget 
har mange bruksområder. Godt egnet 
til å ha under hjelm, både stridshjelm og 
styrthjelm til LTK. Brettes den opp lagvis 
vil du få en tykkull lue som isolerer godt. 
Brettes den ned kan den brukes som 
hals. Brukes under membranlue som et 
isolerende forsterkningsplagg. Balaklava 
egner seg godt til bruk i sovepose når det 
er kaldt. Ikke vindtett eller vannavvisende. 

 Vedlikehold: Vaskes på 40 grader. Bruk 
vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.

 Lue i strukket ull (jegerlue)

 Tekstil: 100 % ull. Strikket med elastikk
 Egenskap/bruk: Har ullens isolerende 

egenskaper. Utviklet primært som 
jegerlue og for bruk under hjelmen, men 
egner seg også til bruk i bivuakk og i 
sovepose når det er kaldt. Luen er verken 
vindtett eller vannavvisende. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 30 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.
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 Feltlue M/51

 Tekstil: Impregnert bomull.
 Egenskap/bruk: Har egenskapene til 

bomull som isolerer bra i tørr tilstand 
og er rimelig vindtett og vannavvisende. 
Egner seg godt til bruk i kaldt vær når den 
fysiske aktiviteten er høy. Velg størrelse 
slik at de nedbrettbare øreklaffene kan 
brukes. Bremen i kombinasjon med hette 
gir god beskyttelse mot vær og vind. 
Ved lengre stans etter aktivitet bør det 
byttes til et annet og varmere hodeplagg, 
da fuktigheten i plagget vil raskt føre til 
nedkjøling av hodet. 

 Vedlikehold: Kan kokevaskes.

 Loslue

 Tekstil: Impregnert bomull. Fôret med 
fiberpels på kinnlappene. 

 Egenskap/bruk: Har egenskapene til 
bomull som isolerer bra i tørr tilstand 
og er rimelig vindtett og vannavvisende. 
Et forsterkningsplagg som egner seg 
til stillstand. Utnytt den nedbrettbare 
pannebeskytelsen og kinnlappene ved 
behov. Kan også nyttes under hjelm ved 
ekstreme temperaturer

 Vedlikehold: Kan kokevaskes.

 Membran lue

 Tekstil: Et 3 – lags membran laminat 
med fiberpels på innsiden.

 Egenskap/bruk: Vindtett og til dels 
vanntett hodeplagg med gode isolasjons 
egenskaper. Membranen i lua har be-
grensede ventilerende egenskaper. Lua 
egner er således dårlig til høy fysisk 
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aktivitet. Den fungerer som en mellomting 
mellom feltlue og loslue. Lua har gode 
justeringsmuligheter og dekker godt ned 
over kinnene. Lua egner seg også godt til 
å bruke under hjelm i streng kulde.

 Vedlikehold: Kan vaskes ved 60 grader.

 Ansiktsmaske i neopren

 Tekstil: Neopren
 Egenskap/bruk: Masken dekker 

ansiktet og halsen godt. Sammen med 
snøbriller (scooterbriller) gir dette full 
beskyttelse av hele ansiktet. Utviklet 
for bruk i sterk kulde og mye vind eller 
vindpåvirkning for personell på LTK, som 
snørekjører, står i luke på BV og lignende. 
Ved bruk av ansiktsmaske må det med 
jevne mellomrom luftes ut og det må 
gjennomføres en kameratsjekk for å 
kontrollere ansiktet for frostskader.

 Vedlikehold: Kan vaskes på 30 grader

 Beskyttelsesbriller (scooterbriller)

 Egenskap/bruk: Brillene skal beskytte 
øynene mot vær og vind. Glassene 
beskytter mot UV stråling og utleveres 
i tre farger – helt blankt, gult og mørkt. 
Det gule glasset egner seg til å fremheve 
konturer i snøen under overskyet vær. 
Sammen med ansiktsmaske gir brillene 
full beskyttelse av hele ansiktet. 

 Vedlikehold: Tørkes over med lunken 
klut. Bør oppbevares i oppbevaringsposen 
når den ikke er i bruk for å unngå riper i og 
slitasje på glasset.
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10.6 Håndbekledning 
 
 Vindvott M/93

 Tekstil: 50 % bomull / 50 % polyester. 
Impregnert. 

 Egenskap/bruk: Vindvottene er 
håndens ytterste lag og skal beskytte mot 
vind og fukt. Votten er slitesterk, vindtett 
og vannavvisende. Votten dekker godt 
oppover underarmen og har stramming 
rundt håndleddet. Skytefinger som ikke 
brukes bør trykkes inn i votten for at den 
ikke skal være i veien. For å sikre seg mot 
å miste votten i dårlig vær/vind kan det 
tres et snøre gjennom ermene i feltjakka 
som festes til hempene inni vottene. For 
å holde vottene tørre, varme og unngå å 
miste dem bør de legges inn på brystet 
når de ikke er i bruk

 Vedlikehold: Må impregneres etter vask.

 Ullvott M/93

 Tekstil: 97 % ubleket ull som lett tover 
seg. 3 % elastikk. Strikket i tykt garn

 Egenskap/bruk: Ullvotten skal sørge 
for god isolasjon for hånd og håndledd. 
Ulla skal tove seg ved bruk, det gir mer 
slitestyrke og varme. Høyre og venstre vott 
er lik slik at de kan brukes om hverandre. 
Må	 brukes	 sammen	 med	 vindvott	 for	 å	
unngå	slitasje	og	tilsmussing.	Anbefales å 
ikke bruke skytefingeren hvis våpen ikke 
betjenes. Det gir mindre varmetap å ha 
fingrene samlet. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 30 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.
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 Fingervanter M/93

 Tekstil: 97 % ull som lett tover seg. 3 % 
elastikk. Strikket i tykt garn

 Egenskap/bruk: Fingervanten skal sørge 
for god isolasjon for hånd og håndledd. 
Ulla skal tove seg ved bruk, det gir mer 
slitestyrke og varme. Vantene kan brukes 
i alle kombinasjoner, med ullvotter/
vindvotter eller alene. Hullene i håndflate 
gir muligheter for rask oppvarming 
av fingertuppene eller frigjøring av 
tommelen. Vær forsiktig i kaldt vær da 
det lett kan oppstå frostskader på de 
udekte fingrene. Det kan være vanskelig 
å registre kulden i fingrene dersom man 
ikke er bevisst på dette.

 Vedlikehold: Kan vaskes på 30 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.

 Stridshansker

 Tekstil: Sort kalveskinn nubuk. 
Protex® (vevd polyamid). Trevira CS® 
(flammehemming).

 Egenskap/bruk: Den skal beskytte 
hendene mot spisse, skarpe og ru 
gjenstander som kan gi kutt, rifter 
og sår. Hansken er primært beregnet 
for beskyttelse i den varme årstiden. 
Vinterstid gir hansken ingen isolasjon og 
bør bare brukes som et supplement til 
annen håndbekledning ved for eksempel 
finmotorisk fingerarbeid spesielt i direkte 
kontakt med metall. 

 Vedlikehold: Rengjøres med lunket 
vann og såpe ved behov. Kan vaskes ved 
30 grader.
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  Scootervotter

 Tekstil: Kalveskinn og polyamid
 Egenskap/bruk: Scootervotten er 

håndens ytterste lag og skal beskytte 
mot vind og fukt. Votten er mer 
slitesterk, vindtett og vannavvisende enn 
vindvotten. Votten dekker godt oppover 
underarmen og har stramming rundt 
håndleddet. Vottene er romslig med god 
plass til tykke innervotter For å holde 
vottene tørre, varme og unngå å miste 
dem bør de legges inn på brystet når de 
ikke er i bruk

 Vedlikehold: Rengjøres med lunket 
vann og såpe ved behov. Kan vaskes ved 
30 grader.

10.7 Fotbekledning – sokker

 Sokker, sorte (tynne sokker)

 Tekstil: 80 % ull og 20 % polyamid
 Egenskap/bruk: Sokkene skal isolere 

mot kulde og transportere fuktighet. 
Brukes på føttene som det innerste laget 
med grå sokker utenpå. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 60 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull.

 Sokker, grå (tykke sokker)

 Tekstil: 80 % ull, 18 % polyamid og 2 % 
elastikk

 Egenskap/bruk: Sokkene skal isolere 
mot kulde. Brukes på føttene som 
mellomste lag med sorte sokker innerst. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 60 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull.
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10.8 Fotbekledning – støvler

 Feltstøvel M/77

 Tekstil: Overmateriale i fullgarvet lær. 
Lærbindsåle med stålgelenk.

 Egenskap/bruk: Er en tynn lærstøvel 
uten fôr. Rimelig vanntett når den er innsatt 
med skosmurning eller impregnering. 
Støvlene kan brukes i vanlige NATO 
skibindinger og sammen med truger. Gå	
alltid	opp	en	størrelse	i	den	kalde	årstiden	
for å ha tilstrekklig plass til såler, sokker og 
et isolerende luftrom inne i støvlene. Bør 
alltid brukes sammen med fotposer under 
feltforhold om vinteren. 

 Vedlikehold: Tørkes i romtemperatur. 
Børstes fritt for smuss og pusses med 
skokrem eller settes inn med impregnering.

 Feltstøvel, Alfa Jegerstøvel Gore-Tex®

 Tekstil: Fullgarvet lær. Fôret med 
Gore-Tex® membran. Vibram såle med 
innebygd stålgelenk.

 Egenskap/bruk: En tykk støvel med 
god støtte, pustende egenskaper og 
vanntetthet når den er ny. Lesten er 
romslig med god plass. Gå	 alltid	 opp	
en	 størrelse	 i	 den	 kalde	 årstiden for å 
ha tilstrekklig plass til såler, sokker og 
et isolerende luftrom inne i støvlene. 
Støvelen har noen svakheter som å bli 
pløsete/miste passformen og løsne i 
sømmene etter lang tidsbruk. Når dette 
skjer bør den byttes. I kaldt vær vil mye av 
fuktigheten samles i foret uten å slippe ut 
gjennom membranen. Dette fryser til is. 
På grunn av dette og at støvelen tar lang 
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tid å tørke under feltforhold anbefales 
ikke denne støvelen på lenger felt øvelser 
om vinteren

 Vedlikehold: Tørkes i romtemperatur. 
Børstes fritt for smuss og pusses 
med skokrem eller settes inn med 
impregnering. 

 Skistøvel, Lundhags Husky

 Tekstil: Fullgarvet lær med cellegummi 
i Certech nederst. Utagbar 5 mm 
innerstøvel og innleggsåle i 100 % tovet 
ull. Lærbindet såle med stålgelenk. 
Kommer med 75 mm skitupp til bruk i 
NN (Nordisk Norm) bindinger eller 90 mm 
skitupp til bruk i NATO bindinger. 

 Egenskap/bruk: Er en tynn lærstøvel 
som er vanntett i fotdelen. Uttagbar 
innerstøvel som er lett å tørke separat fra 
støvelen. Romslig lest med god plass til 
sokker og såler. Gå	alltid	opp	en	størrelse	
i	 den	 kalde	 årstiden for å ha tilstrekklig 
plass til såler, sokker og et isolerende 
luftrom inne i støvlene. 

 Vedlikehold: Tørkes i romtemperatur. 
Børstes fritt for smuss og pusses 
med skokrem eller settes inn med 
impregnering.

75 mm skitupp

90 mm skitupp

Innerstøvel i tovet ull
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 Innleggsåler

 Tekstil: Stivt materiale slik at det ikke 
krøller når de blir fuktige. Oversiden er 
dekket med fiberpels

 Egenskap/bruk: Sålene skaper et ekstra 
isolerende lag i støvelen som beskytter 
mot varmetap til underlaget. Bruk alltid 
isolerende såler i kaldt vær. Fiberpelsen 
skal være opp.

 Vedlikehold: Byttes når fiberpelsen er 
trykt flat.

10.9 Fotbekledning – forsterkningsplagg

 Fotposer

 Tekstil: Skaftet er 50 % bomull/ 50 % 
polyester. Fot delen er av Polyvinylklorid 
(PVC) belagt fiberpels. Sålen er av 
Polyuretan (PU) med gripemønster.

 Egenskap/bruk: Fotposen er et for-
sterkningsplagg til å ha utenpå felt-
støvelen ved kaldt vær. Isolerer bra og er 
vanntett nederst. Rengjør feltstøvelen 
for smuss/snø før fotposen taes på. Ved 
bruk av kartanker i fotposer, må det lages 
såler av liggeunderlag som legges ned i 
fotposen. Vær forsiktig når fotposen skal 
taes av. Det er lett å lage hull i den når 
den føres over hælen. Ved lange marsjer 
bør fotposen jevnlig åpnes i toppen for 
ventilasjon. Dette reduserer dannelse av 
kondens og fuktighet. Fotposen må tas av 
ved opphold innendørs (telt, hus, kjøretøy) 
da de hindrer varmetilførsel til føttene.

 Vedlikehold: Kan vaskes ved 40 grader. 
Rengjøres best ved å spyle/børste med 
såpevann. Tørkes ved maksimalt 35 grader.
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 Berghaus Yeti Wilderness Gamasjer

 Tekstil: Et 3 lags laminat med Gore-Tex® 
membran. Cordura forsterket. Nederste 
mansjettdel av gummi.

 Egenskap/bruk: Gamasjen er et 
forsterkningsplagg til å ha utenpå felt-
støvelen eller skistøvelen. Gamasjen 
dekker hele foten og festes til foten med 
en kraftig gummimansjett. Dette gjør 
gamasjen tilnærmet vanntett. Ved bruk av 
gamasjen skapes et ekstra beskyttende 
lag mot fuktighet og kulde.

 Vedlikehold: Kan vaskes ved 40 grader. 
Rengjøres best ved å spyle/børste med 
såpevann.

 Kartanker

 Tekstil: 100 % tovet ull
 Egenskap/bruk: Kartanker er svært 

tykke sokker med meget gode isolerende 
egenskaper. Brukes inne i fotposer i 
stede for feltstøvler som en bivuakk sko 
eller ved bruk av LTKV. Når disse brukes i 
fotposer må fotposene forsterkes med 
en tykkere såle som ikke trekker til seg 
fuktighet. Sålene kan lages av kasserte 
liggeunderlag. Uten slike såler gir ikke 
fotposer med kartanker tilstrekklig 
isolering mot underlaget. 

 Vedlikehold: Kan vaskes på 30 grader. 
Bruk vaskemiddel beregnet på ull, vanlig 
vaskemiddel ødelegger ull fibrene.
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