Packplan för 45e Hvbat
Packningsalternativ med grund ur SoldR Mtrl P. Syftet med packningen är att standardisera och på så vis ge förbandets chefer
handlingsfrihet med vad förbandet klarar av under olika yttre omständigheter. Det är således INTE upp till enskild soldat att välja
vad man vill packa för stunden utan ALLT SKALL med.
Beroende på tiden, vädret och uppgiften så kan de olika packningsalternativen behöva justeras.
Självklart bör någon fältskjorta ersättas av t-shirt under sommarhalvåret liksom pälsmössan bör finnas i stridspackningen under
vintern osv. Likaväl kan saker behöva flyttas från uniformen till stridsvästen för att underlätta i striden.
Liggunderlaget framgår inte i packningsplanen men kan/ bör varieras beroende på vart det finns plats för det.
Packplanen ersätter inte sunt förnuft!

STRIDSPACKNING
Persedlarna packas i minst enkel sopsäck. Överst ovanpå
sopsäcken grupperas det som tål vatten och behövs snabbt.
I topplocket läggs tillfällig mtrl.
Syftet med packningen i stridssäcken är att kunna klara sig
utan trosspackningen under flera dygn.
Regnställ.
Kök m tbh
Ev. mat
1,5l PETflaska(ej med på bild)
Toalettpapper
Värmetröja 90
Värmerock 90
Långkalsong 91
Fältskjorta 90
Stålgrå strumpa
Ytterstrumpa frotté
Kalsong 93
Hjämlunderlag

BÄRSÄCK
Persedlarna packas i minst enkel sopsäck och i
flera olika i syfte att underlätta.
Gummistövlar 90
Vinterkängor 90
Skyddsmask 90 m tbh
Sovsäck 2000
Hygienartiklar
Handduk

All tilldelad mtrl enligt utrustningskortet får inte plats i
stridssäck och bärsäck. Därför är inte allt med t.ex. Fältjacka 90.
Men återigen uppgiften och årstid kan styra vad som packas.

Fältskjorta 90 3 st.
Kalsong 93 3 st.
Långkalsong 91 1 st.
Tumhandske vit m krage
(tumvantar frotté inuti).
Stålgrå strumpa 3 st.
Ytterstrumpa frotté 1 st.
Fältbyxor
Skovårds mtrl
Extra vantar
Extra inläggssulor känga & stövel
Insats gummistövel
Värmebyxa 90
Pälsmössa 59

Mtrl i uniformen:
Strävan är att ha så lite som möjligt i uniformen över tiden och utnyttja alla fickor för att tillfälligt kunna packa
med sig extra strumpor, tröja osv.

Höger bröstficka:
Pennor
Ant. block
Oleat pennor(chefer)

Vänster bröstficka:
Kompass(chefer)
Karta(chefer)
M21(chefer)

Höger framficka:
Vikkåsa
Hudsalva

Vänster framficka:
Eltejp
Snöre

Höger byxficka:
Nycklar

Vänster byxficka:
Tändstickor/ tändare

Höger benficka:
Första förband.
Fältmössa
Basker

Vänster benficka:
Arbetshandskar
Extra strumpor i plastpåse.

Stridsväst 2000
Här bär vi med oss det vi behöver i striden och inte kan lämna i trossen eller stridspackningen.

Flerbruksficka stor 1-2 st.
Vapenvårdskit
Skyddsglasögon
Comtacs
Proppar
Regnställsjacka
Radio
Mat/ torrskaffning
Batteri

Handgranatsficka (flerbruksficka
liten)
Handgranater( endast)

Magasinsficka x 2
Magasin 4 st.

Utklipp ur Försvarsmaktens uniformsreglemente
(för detaljer läs reglementet i sin helhet)
1.2 Allmänt
Tjänstetecken till fält‐, sjö‐ och flygstridsuniformer samt arbetsdräkter tillverkas som:
• kragspegel m/58 invävda tecken i brons‐ respektive vit färg
• kragspegel m/58 med monterade svarta eklöv respektive stjärnor
• grön och mörkblå axelklaffshylsa med invävda tecken i brons‐, gul respektive vit färg
• gröna axelklaffshylsor med monterade svarta stjärnor
• ärmmattor med invävda gradbeteckningar
• broderade förbandstecken, tilläggsbågar och utbildningstecken
• mössmärken av textil
• mössmärke av metall
• frivilligtecken m.m. i tyg och metall.

1.3 Bärande av tjänstetecken på stridsuniformer
På vänster kragsnibb bärs:
• gradbeteckning
• tjänsteställningstecken
• yrkesband.
På höger kragsnibb bärs:
• försvarsmaktstecken
• försvarsgrenstecken
• vapenslagstecken
• truppslagstecken
• facktecken
• yrkesband.
På bröstet bärs:
• gradbeteckning
• tjänsteställningstecken
1 Tjänstetecken till fält-, sjö- och flygstridsuniformer
• utmärkelsetecken ovanför vänster bröstficka (motsv.) ‐ endast till fält‐ och sjöparaddräkt
• frivilligtecken
• yrkesband.
På ärmar bärs:
• nationsmärke på vänster ärm
• förbandstecken på vänster ärm
• tilläggsbåge på vänster ärm utvisande krigsförband, namn på organisationsenhet eller underavdelning
vid förband, centrum eller skola
• högst ett utbildning‐, utbildningslinje‐ eller facktecken på höger ärm samt vid förband insatta i
internationelltjänst ytterligare högst ett missionsmärke med tilläggsbåge
• gradbeteckning på ärmmatta (FV)
• gradbeteckning
• försvarsgrenstecken (FV).
På axelklaffar bärs:
• gradbeteckning
• vapenslagstecken
• facktecken
• yrkestecken.

Rätt

Fel

1.4 Nationsmärke
All personal bär nationsmärke av textil (svensk flagga). Antingen fästs detta med kardborre på därför
avsedd plats på vänster ärm eller sys fast 30 mm nedanför axelsömmen på vänster ärm till fältjacka 90
(P, HKP, L, TR BE, TR GR) och sjöstridsjacka 93. Nationsmärket får bäras på grön och blå ylletröja
m/
87, skjorta m/93 KÄ (NAT), skjorta M/98 TP, arbetsskjorta m/78 och fältskjorta m/59.
• Personal i tjänst utom riket bär nationsmärket på vänster ärm på samtliga plagg som bärs som
ytterplagg.
• Nationsmärke i form av svensk flagga får vävas in i namnband av textil för bärande på
flygstridsdräkter
(vänster ärm över ärmmatta 02).

1.5 Gradbeteckning
1.5.1 Gradbeteckningar till fält-, och arbetsuniform grön
Gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster kragsnibb (från bäraren sett)
på:
• fältjacka 90 (P och H).
Gradbeteckning invävd i bronsfärg på kragspegel m/58 bärs på vänster sida (från bäraren sett) av
bröstet
på:
• fältskjorta m/59, t‐tröja, värmejacka 90 och vissa specialuniformer.
Kragspegel m/58
Gradbeteckningar invävda i bronsfärg på grön axelklaffshylsa m/87 GR BR bärs på:
• fältuniform 90L, TR BE, TR GR och grön ylletröja m/87

Klädsel och personlig puts
Detaljbestämmelser
Du skall bära tilldelad utrustning på ett korrekt sätt och utrustningen skall anpassas efter rådande
aktivitet. Samtliga uniformsplagg skall vara hela, rena och vårdade samt bäras på ett reglementerande
sätt. Kängor skall vara putsade, knappar och dragkedjor skall vara stängda om inget annat anges i
reglementet. Till fältstridsdräkt bärs reflex (vänster byxben), namnbricka och förstaförband (höger
benficka). Civila, mörka handskar är tillåtna vid enskilt uppträdande. Civila kängor samt kniv må
användas/bäras efter godkännande av kompanichef. Du skall noga följa de bestämmelser som återfinns
i reglementen samt de bestämmelser som befälet meddelar.
Under fältförhållanden bärs Fältuniform 90 och ersätts INTE med 90 Lätt.
För uniformsbestämmelser: Googla ”Unibest 2009”.

Personlig puts
Du skall vårda ditt utseende. Hårnät skall bäras av säkerhetsskäl om tjänsten så kräver, när håret når
kragen på fältjackan. Utsmyckningar i öronen, ansiktet och på händer är inte tillåtna på grund av
säkerhetsskäl. Undantaget är vigsel/ förlovningsring. Beakta dock risken att fastna med ringen.

Utrustningsalternativ för 45 Hvbat

Benämnin
g

Utrustningsalternativ

Omfattning

F1

Fältstridsdräkt 1

Fältuniform 90 (L,F), antmtrl

F2

Fältstridsdräkt 2

F 1 + kroppsskydd, stridsväst, hjälm, stridshandske,
hörselskydd, skyddsglasögon, vapen m tbh, fylld
fältflaska eller vätskebehållare.

F3

Fältstridsdräkt 3

F 2 + stridssäck packad enligt packningsplan

F4

Fältstridsdräkt 4

F 3 + bärsäck packad enligt packningsplan

