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Förord

Underhållsreglemente Förplägnadstjänst är avsett för all personal
inom Försvarsmaktens krigsorganisation med ansvar för försörj-
nings- och förplägnadsfrågor, chefer på kompaninivå, förpläg-
nadsinstruktörer i Försvarsmaktens grundorganisation, värnplik-
tiga kockar samt skolor och centra.

Reglementet är uppdelat  i två delar varav Del 1 omfattar bl a
Livsmedelsförsörjning, Kylkedjan, Vattenhantering samt Mate-
riel, medan Del 2 omfattar bl a Fysiskt stridsvärde, Livsmedels-
hygien, Livsmedelskunskap, Grundmatsedel och Recept.

En väl fungerande förplägnadstjänst skapar förutsättningar för
upprätthållande av förbandens stridsvärde.  Den bidrar också till

Utnyttja fastställd dokumentation

De avsnitt i denna bok som beskriver handhavande m m
av materiel ersätter inte för resp materielslag fastställda
publikationer.

Vid handhavande av materiel i fält, liksom vid utbildning,
skall fastställda publikationer utnyttjas. Exempel på såda-
na publikationer är instruktions- och reparationsböcker,
reservdelskataloger, materielvårds- och smörjscheman m m
samt av materielleverantörer utarbetade publikationer.

Materiel som saknar fastställd dokumentation har i stället
beskrivits utförligare i denna bok, som i så fall skall använ-
das vid handhavande och utbildning.

Vid presentationen av materielen redovisas tillhörande
publikationer. Generellt gäller i tillämpliga delar även
nedanstående:

M7782-009820 Fältförplägnadsmateriel materielvårds-
schema daglig och särskild tillsyn

M7702-520000 Materielvård i Försvarsmakten (CD-MVIF)
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att säkerställa personalens förmåga att fullgöra krävande arbets-
uppgifter, fatta riktiga beslut samt att tänka klart i svåra situatio-
ner.

I boken ges grundläggande kunskaper om materiel för transport,
förvaring och tillagning av livsmedel samt vattenhantering. Reg-
lementet ersätter dock inte befintliga instruktionsböcker för hand-
havande av materielen.

Det är självfallet nödvändigt att låta förändringar som sker i det
civila samhället få genomslag i den militära förplägnadstjänsten.
Sådana förändringar har utvärderats och erfarenheterna har inar-
betats i detta reglemente, som därför också bör kunna utnyttjas för
att grundlägga goda kostvanor hos Försvarsmaktens personal av
alla kategorier.
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Förplägnadstjänst

Förplägnadstjänst

Historik

I forna tiders bondehär tog den enskilde bonden med sig mat och
dryck hemifrån och man  krigade så länge maten räckte. På
liknande sätt var underhållet ordnat för de medeltida riddarna;
när magen var tom begav man sig hem för att äta och kriget fick
fortsätta senare.

I mitten av 1500-talet när Gustaf Vasa lade grunden till vår första
nationella armé såg han behovet att lösa underhållsproblemet,
varför fältmagasin upprättades där arméns proviantkolonner fick
sitt underhåll. Maten bestod till största delen av saltat fläsk, torkad
fisk, bröd och öl. Dessa livsmedel kom att utgöra basfödan för den
svenska hären under några hundra år framöver.

Fältmagasinen fylldes på med det som fanns att tillgå i det område
där kriget pågick. Förmågan att skaffa mat, liksom möjligheten att
förhindra att fienden fick mat, var ett medel att vinna framgång i
krig.

Under Karl XI:s tid, senare delen av 1600-talet, börjar armén att
koka maten kompanivis i kokgravar och för detta användes stora
kopparkittlar. Dessa kopparkittlar var i bruk ända fram till 1916,
då armén fick sina första kokkärror.

Ett av de stora problemen under denna tidsepok var brist på C-
vitamin, vilket gav upphov till skörbjugg. Under Karl XII:s fälttåg
användes tall- eller grankvistar som fick koka med i maträtterna.
De som led svårast av skörbjuggen var dock flottans manskap.
Kosten bestod under långa perioder enbart av saltad, rökt och
torkad mat. Dessutom var förvaringsmöjligheterna mycket un-
dermåliga.

Ärtsoppa åts redan i slutet av 1500-talet. Ärtorna var enkla att
tillreda, mättande samt lätta att transportera.
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Förplägnadstjänst

Under 1800-talets lägerliv på övningshedarna var kosthållet pla-
nerat dag för dag med olika fasta maträtter. På torsdagarna åt man
ärtsoppa och på lördagarna sluring (köttsoppa).

Bild 1. Middagskokning i kokgropar 1902

I mitten av 1800-talet var vitaminbrist inte längre något stort
problem, bl a beroende på att potatisen nu ingick i den svenska
folkkosten. Brännvin ingick i krigsstaten ända fram till 1881, då
det ersattes av kaffe.

I början av 1900-talet gör sig forskning och nya rön i näringsfysio-
logi gällande och man börjar tillämpa de nya kunskaperna om
vikten av en rätt sammansatt kost.

Energi- och näringsintag i det militära kosthållet har varierat
under århundradena. Under 1600-talet var intaget  12 600–15 540
kJ (3 000–3 700 kcal), men under 1700-talet ökade det till 19 740 kJ
(4 700 kcal). Att energiintaget var lägre på 1600-talet berodde
troligtvis på svårigheten att få tag i livsmedel.

Fram till början på 1900-talet var krigslivsmedelsstaten 16 800 kJ
(4 000 kcal) för att 1920 minskas till 15 120 kJ (3 600 kcal). Idag är
energibehovet för aktiva soldater utomhus beräknat till 16 800 kJ
(4 000 kcal).
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Förplägnadstjänst

Allmänt

Förbandets stridsvärde är starkt beroende av individens presta-
tionsförmåga. För att soldaten skall orka med hårt arbete, såväl
psykiskt som fysiskt, krävs regelbunden tillförsel av energi och
vätska. Förplägnadstjänsten har härvid en nyckelroll och skall på
bästa sätt medverka till förbandets förmåga att lösa sina uppgifter.

En god hygien är väsentlig för förbandets stridsvärde. Matförgift-
ning kan försätta ett förband ur stridbart skick.

Omfattning

Förplägnadstjänst omfattar:
• livsmedelsförsörjning
• vattentjänst
• förvaring, hantering, transport och utlämning av livsmedel
• matlagning
• förvaring och transport av varmhållen mat och dryck
• utspisning av mat och dryck

Bild 2. För att förbandet skall lösa sin uppgift krävs bl a en väl
fungerande förplägnadstjänst
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Förplägnadstjänst

• enskild eller gruppvis tillagning av livsmedel och speciallivs-
medel

• handhavande, vård och reparation av förplägnadsmateriel
• diskning.

Förplägnad vid kompani (motsv)

Förplägnad vid kompani (motsv) kräver bl a att:
• ansvariga håller sig väl underrättade om kompaniets uppgift

och verksamhet i syfte att kunna planera och förbereda order
• förändrade förutsättningar snabbt kan mötas
• koktjänsten planläggs i god tid och med hänsyn till förbandets

uppgift, gruppering och tid till förfogande för genomförande
• personal och förplägnadsmateriel utnyttjas rätt
• personalen har erforderlig kunskap om hur livsmedlen skall

tillagas och hur den färdiglagade maten och drycken skall
förvaras, distribueras och utspisas

• livsmedel och materiel förvaras och vårdas på föreskrivet sätt
• personalen följer gällande recept och hushållar väl med livs-

medlen
• skydd mot N-, B-, C- och brandstridsmedel ordnas
• noggrann hygien iakttas när livsmedel och materiel hanteras.

Varje chef är ansvarig för och skall kontrollera hygienen vid livsme-
delshantering inom förbandet (motsv). Se Del 2 bilaga 4. Till sin hjälp
inom livsmedelstjänsten har ansvarig chef kvartermästare, tross-
assistent, underhållsplatstroppchef, kompanisjukvårdare (mot-
sv), kommissarie och kokgruppens personal (motsv).

Fälthygiengruppen på brigadnivå och vid gränsjägarregemente
består av veterinär och hälsoskyddsinspektör och har till uppgift
att vara brigadchefens stöd i fälthygienfrågor. Den skall stödja och
kontrollera fälthygienen vid förbandens kokgrupper. Dessutom
är den behjälplig vid epidemiutredningar och vid utbildning
rörande biologiska stridsmedel.

Ytterligare regler för det praktiska handhavandet framgår av
underhållsreglementen (UhR Krig, H Kvm, UhR A Livsm, UhI M
Livsm, Anbas Uhkomp m fl).
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Planläggning av förplägnadstjänst

Planläggning av
förplägnadstjänst

Allmänna grunder

Individens behov av mat och dryck påverkas av arbetsuppgift och
väder. Både hårt fysiskt arbete i sträng kyla och långvarig kon-
centration framför en radarskärm  kräver regelbundna och all-
sidigt sammansatta måltider (se Del 2).

Matsedel fastställs en dag i förväg av kompanichef (motsv). För-
beredelser för och planering av tillagningen bör ske i god tid.
Tillagning skall ske i så nära anslutning till utspisningen som
möjligt. Oväntade händelser skall mötas med flexibla och okon-
ventionella lösningar.

Bild 3. Genomgång och planläggning av verksam-
heten är nödvändig för ett fullgott resultat
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Planläggning av förplägnadstjänst

Exempel på förplägnadstjänst i fält

Förbandschef motsv
• ger order om förbandets

matsedel och verksamhet.

Kvartermästare motsv
• planlägger
• fastställer matsedel och utspisnings-

planer
• kontrollerar kokgruppverksamhet.

Kokgruppchef motsv
• leder och organiserar kokgruppens arbete
• hämtar, tar emot och fördelar livsmedel
• för livsmedelsbok
• gör förslag till matsedel
• organiserar utspisning.

Kockar

Handräckning
• biträder kockar.

• förvarar livsmedel
• bereder råvaror och lagar mat
• vårdar materiel.

Bild 4.
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Planläggning av förplägnadstjänst

Exempel på förplägnadstjänst ombord

Divisionsintendent/
Förplägnadsofficer
• planlägger förplägnadstjänst-

inom div/flottilj
• gör livsmedelsbeställningar.
Maskintjänstchef
• ansvarar för vattentjänsten.

Navigationsstyrman/
Sonarbefäl
• organiserar förplägnadstjäns-

ten ombord
• styrkerapporterar.

Kockar
• förvarar livsmedel
• bereder råvaror och lagar mat
• vårdar materiel.

Bild 5.
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Planläggning av förplägnadstjänst

Måltidernas fördelning och antal

• Strävan skall vara att ge förbandet varm mat och dryck minst
tre gånger per dygn, fördelat på frukost, lunch och middag
samt kvällsmål (se Del 2). Detta är nödvändigt om soldaten
skall kunna behålla stridsvärdet.

• Vid längre uppehåll mellan måltiderna serveras varm dryck
och smörgås (motsv) som mellanmål (extra mål) .

• Beakta soldatens behov av varm mat och dryck samt mellan-
mål, särskilt under den kalla årstiden eftersom det åtgår extra
energi för att hålla kroppen varm.

• Måltid från kokgrupp ersätts, då förbandets uppgift så kräver,
av speciallivsmedel som tillagas enskilt eller i grupp.

• Kokgruppen skall tillhandahålla tjänligt dricksvatten. Vid kallt
väder skall vattnet vara uppvärmt.

• Kokgruppen svarar för att möjlighet finns att diska.

Redovisning av livsmedel

Vid kompani (motsv) och annan enhet med egen kokgrupp skall
redovisning ske i livsmedelsbok. I denna planeras förplägnads-
verksamheten vid förbandet. Kvartermästaren/kokgruppchefen
är ansvarig för livsmedelsboken.

Antal dagsportioner skall bestyrkas av kvartermästare (motsv).
På orten anskaffade livsmedel skall förtecknas i livsmedelsboken.

Bild 6. Exempel på användning av Livsmedelsbok (M7102-181890) ▼
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Planläggning av förplägnadstjänst
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Planläggning av förplägnadstjänst

Exempel på ordermall

Bild 7.
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Planläggning av förplägnadstjänst

Exempel på kokplan

Bild 8.
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Livsmedelsersättning

Livsmedels-
ersättning

Civila leverantörer skall leverera livsmedel till leveransplatser så
långt ner i organisationen som möjligt. Förband hänvisas till
leverantör enligt underlag som utarbetas av försvarsområdesbe-
fälhavare. Exempel på leveransmottagare är underhållsbataljon i
armébrigad, trosskompani i självständig bataljon, livsmedels-
tropp eller terminalpunkt i marinkommandounderhållsbataljon
och underhållskompani i basbataljon.

Hämtning av livsmedel

Kokgrupp hämtar i regel livsmedel en gång per dygn vid batal-
jonslivsmedelsplats (motsv). Fartyg hämtar i regel livsmedel vart
tredje dygn vid flottiljlag. Om möjligheter finns kan livsmedels-
grupp eller civil leverantör leverera direkt till kokgrupp eller
fartyg.

Bild 9. Livsmedelsersättning vid brigadlivsmedelsplats
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Livsmedelsersättning

Livsmedel kan också, om behov uppstår, anskaffas på orten.
Anskaffning görs av kvartermästaren (motsv) enligt särskilda
regler.

Vid hantering av livsmedel skall sådana försiktighetsmått vidtas
att fara ej uppkommer för att livsmedlen förorenas eller blir
otjänliga som människoföda. Detta innebär att utrustning och
fordon skall vara lämpliga för förvaring och transport av livsme-
del samt att olika typer av livsmedel skall hållas åtskilda från
varandra och separeras från gods som kan inverka negativt på
livsmedlens användbarhet. (Se kapitlet Livsmedelshygien i Del 2.)

Bild 11. Förvaring i livs-
medelsbil

Bild 10. Livsmedelstransport med trossfärja
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Livsmedelsersättning

Livsmedel skall förvaras i sina leveransförpackningar så länge
som möjligt.

Livsmedel som inte kräver särskild förvaringsmiljö (t ex kyla,
värme) förvaras på läkt, trätrall, lastpallar eller minst 12 cm över
underlaget och täcks. Vid förvaring utomhus skall såväl under-
som översida täckas med presenning.

Vid risk för minusgrader skall vattenhaltiga livsmedel (grönsaker,
frukt, potatis och rotfrukter m m) förvaras i frostfritt utrymme.
Saknas tillgång till uppvärmda lokaler eller tält skyddas varorna
mot kyla med hjälp av papper, träull eller liknande.

Vid brigadlivsmedelsplats, MKUhbat livsmedelstropp och flyg-
vapnets  baslivsmedelsförråd förvaras livsmedel som kräver sär-
skild förvaringsmiljö i kylbil, kylsläp, kylcontainer (motsv).

Anvisningar för distribution av kött-
och charkuterivaror

Innan livsmedelsgrupp (motsv) hämtar kött- och charkvaror hos
civil leverantör skall tillräckligt antal väl rengjorda transport-
backar och kylblock ha överlämnats.

Bild 12. Isärvägning (fördelning på kompanier) av
livsmedel på brigadlivsmedelsplats



23

Livsmedelsersättning

Vid packning och leverans av kött- och charkvaror till rörliga
mindre enheter (t ex fartyg och amfibieförband) kan leverantö-
rens eget engångsemballage användas.

Livsmedelsersättning och kylkedjan
Markförband

Dygn 1

Dygn 2

Dygn 1

Dygn 2

Dygn 3

CIVIL LEV

CIVIL LEV

Leveransplats
      Brigad
     Bataljon

Leveransplats
UhReg

(MUhBat)

      Brigad
     Bataljon

Kompani
(motsv)

Kompani
(motsv)

2

3

4

Civil leverantör levererar på anvisad leveransplats eller till förbandet.
Leveransen bör ske tidigt på dygnet.

Livsmedelsersättning för fristående kompani och för kompani inom
bataljon sker senare samma dygn genom hämtning.

För fast grupperade förband kan civil leverantör leverera
direkt till kompani eller anvisad leveransplats.

Livsmedel förbrukas vid samtliga kompanier dygn 2.

Vid långa transportavstånd, upp till 200 km, kan alt 2 tillämpas.

1

2

3

4

5

Alt 1

Alt 2

1

5

6

6 Varje kompani hämtar livsmedel.

Bild 13.
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Livsmedelsersättning och kylkedjan
Fartygsförband

Dygn 1

Dygn 2

CIVIL LEV
Leveransplats

Livsmedelstropp
Kyl, frys

3

4

Civil leverantör levererar på anvisad leveransplats,
livsmedelstropp eller till flottiljlag.

Livsmedelsersättning erhålls genom hämtning
alternativt tillförsel.

Fartyg får livsmedelsersättning vid flottiljlag
i undantagsfall vid livsmedelstropp.
Under särskilda omständigheter kan flottiljlag
genomföra livsmedelstransport till fartyg.

Flottiljlag
Kyl,frys

Fartyg
Kyl
Frys

Dygn 3

I undantagsfall kan flottiljlag hämta på anvisad
leveransplats eller hos civil leverantör. Alternativt kan
enskilt fartyg få livsmedelsersättning på anvisad
leveransplats eller hos civil leverantör.

1

2

3

4

2

1

1

Bild 14.
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Kokplats

Krav på kokplats

• Platsen skall vara avspärrad och bör vara väl skyddad mot
insyn även från luften samt erbjuda goda möjligheter till skydd
mot marktrupp.

• Marken bör vara plan, fast och torr. Gropar för disk- och
spillvatten skall kunna ordnas i närheten av kokplatsen.

• Förplägnadsmaterielen skall kunna ställas upp och användas
på rätt sätt.

• Fordon som används för livsmedelstransport bör kunna köras
till och från kokplats. Väg som går genom trossplutonens
(motsv) gruppering skall enkelriktas.

• Åtgärder skall vidtas för att förhindra upptäckt på grund av
rökutveckling t ex genom gruppering i tät skog.

• Minsta avstånd från latrin skall vara 75 m och från djurstallar
100 m. (Se Del 2 sid 56.)

• Särskild latrin för kokgruppen skall finnas.

Upprättande av kokplats

Läget, terrängen, årstiden och planerad användningstid avgör
vilka arbeten som erfordras på en kokplats.

Följande åtgärder skall vidtas när kokplats upprättas:
1. Sätt ut post.
2. Tilldela eldställningar.
3. Påbörja maskering.
4. Upprätta samband.
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5. Ordna förplägnadsmaterielen inom kokplatsens avspärrade
område på sådant sätt att arbetet underlättas och onödiga
förflyttningar undviks. Utse bestämda platser för all materiel
och utrustning. Kärl för tillagning och förvaring av livsmedel
placeras på underlag av granris, slanor e d.

6. Vidta åtgärder för hämtning av renat vatten (desinfekterat).

Bild 15. Kokplats med kokmateriel på lastbil
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7. Förbered utspisningsplats, matsedel kan gärna presenteras i
förväg.

8. Ordna diskplats.
9. Gör hygienanordningar.
10. Gör slutkontroll av maskering.

Bild 16. Samgrupperad kokplats med kokutrustning på koktraktor-
kärra 112 samt diskutrustning och förrådstält
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Personalens uppgifter

Kompanichefen skall snarast orientera kvartermästaren om:
• kompaniets (motsv) verksamhet följande dygn
• förbandets uppgifter följande dygn
• fienden
• underhållstransporter
• eventuella anvisningar för koktjänsten.

Kvartermästaren skall:
• planlägga nästa dags koktjänst med hänsyn till kompaniets

verksamhet
• själv fastställa utspisningsplanen i livsmedelsboken om kom-

panichefen ej har möjlighet
• vid kompaniets ordergivningar anhålla om handräckning (vid

behov)
• ge order till kokgruppchefen
• göra stickprovskontroller av hygienanordningar och persona-

lens egen hygien.

Kokgruppchefen skall:
• leda kokgruppens verksamhet
• upprätta kokplan
• planlägga och leda matlagningsarbetet
• ansvara för att mat och dryck är klara för servering på anbefall-

da tider
• tillse att isolerkärl märks med uppgift om innehåll, portions-

storlek, klockslag när  kärlet fylldes och senaste utspisningstid-
punkt

• ordna för och medverka vid utspisning
• lämna uppgift till kvartermästare eller dagbefäl var utspis-

ningsplats finns
• föra livsmedelsbok
• skriva förslag till utspisningsplan och behållning av livsmedel

i livsmedelsboken, vilket redovisas för kvartermästaren som
fastställer detta

• tillse att livsmedel hämtas samt ta emot, förvara och fördela
dessa
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• ansvara för att livsmedel används i rätt mängd när maten
tillagas och se till att eventuellt överblivna livsmedelsråvaror
tillvaratas på lämpligaste sätt

• ansvara för hygien och ordning vid kokgruppen såväl i fråga
om personal som materiel och livsmedel

• vid behov begära handräckning och vara beredd att tilldela
handräckningen arbetsuppgifter

• ansvara för förbandets vattenförsörjning
• rapportera begränsningar, t ex av handräckning, till kvarter-

mästaren
• leda försvaret av egen grupperingsplats.

Kockarna skall:
• tillaga maten
• medverka vid utspisning av mat och dryck
• medverka i materielvården vid kokgruppen
• upprätthålla god hygien samt svara för ordning och reda vid

kokplatsen
• vara beredda att vid kokgruppchefens frånvaro sköta dennes

arbetsuppgifter.

Handräckningen skall:
• hjälpa kokgruppen med disk och vedhuggning (utanför kok-

gruppens avspärrning).

Koktjänst vintertid

Vintertid ställs höga krav på den personal som sköter koktjänsten.
Kyla, snö och mörker gör att såväl förberedelserna som arbetet på

Bild 17. Utspisning vid pluton
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kokplatsen blir särskilt påfrestande. Detta får dock inte påverka
den färdiglagade matens och dryckens kvalitet. Konditionen och
uthålligheten hos förbandets personal beror bl a på matens sam-
mansättning, varmhållning och fördelning under dygnet samt
tillgången till varm dryck.

Viktigt
• Använd handräckningspersonal för diskning och ved-

huggning och till andra sysslor utanför avspärrningsre-
pet, t ex för att gräva avfalls- och diskgrop.

• Avståndet mellan kokplats och utspisningsplats bör ej
vara för stort.

• Utspisa om möjligt i uppvärmt utrymme (tält, motsv).
• Skydda isolerkärl mot markkyla och vind.
• Tillhandahåll varmt vatten för uppvärmning och disk-

ning av kokkärl (ca 3 dl per person).
• Skydda vattenmateriel mot kyla (se kapitlet Vattentjänst,

transport och förvaring).
• Se till att varm dryck finns att tillgå dygnet runt.
• Utspisa aldrig kall dryck under vinterförhållanden.
• Använd granris eller annat underlag på arbetsplatser

samt under materiel som skall skyddas.
• Placera aldrig livsmedel direkt på marken eller snön.
• Förvara känsliga livsmedel under skyddstak till kokfor-

don (motsv) eller i uppvärmt utrymme (tält motsv).
• Lämna aldrig materiel ute över natten (risk för snöfall och

förlust av materiel).
• När man har ont om tid kan man packa snön med t ex en

bandvagn i stället för att skotta. Gruppera på den trampa-
de ytan.

• Ställ två marschaller i pannan vid minusgrader för att
undvika frysning. Töm nivårör och lämna kranar öppna.

• Ta in pumpen i tältet under natten så att den inte fryser.
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Utspisning
och distribution

Utspisning skall ske på ett sådant sätt att förbandets stridsvärde
bibehålls. Varje chef har ett ansvar för att personalen ges möjlighet
att äta och dricka i tillräcklig omfattning.

Förbandets verksamhet avgör hur och var utspisning skall ske. För
att undvika kvalitetsförsämring under varmhållning och distribu-
tion bör man sträva efter att utspisa i anslutning till kokplatsen.

Bild 18. Utspisning vid kokgrupp
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Kokpersonal och portioneringskärl skall vara lämpligt utplacera-
de på utspisningsplatsen. Personalens skyddskläder skall vara
rena. Avbryts utspisningen skall locken på isolerkärlen genast
tillslutas. Matens temperatur får inte understiga 60º.  Observera
att varmhållningstiden ej bör överstiga 2 timmar.

Utspisning

Utspisning ordnas på något av följande sätt:
• Mat och dryck utspisas vid eller i gemensam utspisningsplats.
• Mat och dryck hämtas eller transporteras till förbandets olika

delar.
• Tillagning av livsmedel och speciallivsmedel sker enskilt eller

gruppvis.

Vid hämtning eller utkörning av färdiglagad mat och dryck förde-
lar kokgruppen maten på lämpligt sätt i förhållande till antalet
enheter som ska utspisas och antalet soldater i varje enhet (se Del 2
sid 100).

Bild 19. Värnpliktsmäss ombord
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Kvartermästarens/kokgruppchefens
(motsv) uppgifter

Kvartermästare/kokgruppchef infordrar styrkebesked från plu-
ton (motsv) samt antecknar frånvaro m m så att mat reserveras för
poster m fl.

Före utspisning skall soldaterna informeras om:
• hur utspisningen sker
• måltidens sammansättning (volym och antal)
• var mat-, avfalls- och diskplatser finns
• eventuell backning.

Krav på utspisningsplats i fält

• Platsen bör vara väl skyddad mot insyn från marken och luften.
• Tillgång till disk- och sköljvatten skall finnas.
• På platsen skall finnas behållare eller avfallsgrop för sopor och

matavfall samt diskgrop.
• Avståndet till kokplatsen bör vara 30–50 m.
• Personal som delar ut mat tilldelas eldställningar.
• Möjlighet skall finnas att fylla på vattenflaskor. Vid kallt väder

skall drycken vara varm.
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Mat serveras i följande ordning

Bild 20. Exempel på arrangemang vid utspisningsplats
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Distribution

Under strid och då kompaniets (motsv) grupperingsområde är
stort måste maten vanligen föras fram till plutonerna där utspis-
ning sker. Detta kräver noggrann planläggning av hur tillgängliga
isolerkärl för färdiglagad mat och dryck skall disponeras samt
vilka transportsätt och transportvägar som skall väljas så att de
hygieniska kraven kan upprätthållas.

Varmt vatten för diskning samt vatten för påfyllning av fältflaskor
skall alltid medföras vid distribution av färdiglagad mat.
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Diskning

Allmänt

Kittlar och kärl m m diskas efter användning, varvid kontroll görs
att materielen är fullt användbar. Använd rengöringsmedel som
inte skadar ytan.

Efter diskning bör kittlar, kärl, backar och boxar torkas och vädras
ur upp och ner. Knivar och andra redskap som helt eller delvis
består av trä eller plast bör efter diskning omedelbart torkas och
placeras på sina platser.

Spruckna träredskap skall kasseras och ersättas.

Anordningar för disk- och spillvatten

Grop för disk- och spillvatten ordnas omedelbart utanför avspärr-
ningen (rep i midjehöjd runt kokplatsen).

Gropen grävs en meter i fyrkant och en meter djup. Dess botten
täcks med sten och ovanpå stenarna läggs ett lämpligt lager
granris. Granriset byts ut och bränns efter hand då fett och andra
avlagringar blockerar avrinningen.

Bild 21.
Disk- och spillvattengrop
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Diskning vid större enheter

Vid användning av diskutrustning vid exempelvis fältsjukhus
eller basbataljon skall man noga följa instruktionsbokens anvis-
ningar för handhavande och vård.

Diskning för hand av förplägnadsmateriel

1. Använd skyddsutrustning (gäller även handräckningsperso-
nal).

2. Skölj i kallt vatten.
3. Diska i varmt vatten (diskmedel tillsatt).
5. Skölj i så varmt vatten som möjligt.

Rengöringen kan förbättras genom desinfektion med ånga. För
desinfektion kan man också använda 1/2 msk kalciumhypoklorit,
70 procent (vattenreningspulver), löst i 10 liter varmt vatten. Låt
verka i 30 minuter.

Bild 22. En god livsmedelshygien kräver väl rengjord materiel
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Vattentjänst

Allmänt

Vattentjänsten är en viktig del av förplägnadstjänsten och omfat-
tar bland annat rekognosering av vattentäkt, rening, distribution
och förvaring av renat vatten. (Se UhR Krig.)

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för soldatens överlev-
nad och för upprätthållande av förbandets stridsvärde. Förbandet
skall vara självförsörjande i fråga om filtrerat och desinfekterat
vatten. För vattenförsörjningen svarar i första hand kokgruppen
(motsv), som vid behov förstärks med personal och fordon eller
båtar.

Under krigstillstånd brukar, på grund av försämrade hygieniska
förhållanden, riskerna öka för smittspridning genom vatten. An-
grepp kan också riktas mot vattenförsörjningen genom anfall med
biologiska och kemiska stridsmedel.

I en vattentäkt kan det förekomma ett stort antal sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer. Det kan bl a vara virus, bakterier,
protozoer eller parasiter. Är man inte medveten om riskerna eller
av annan orsak inte filtrerar och desinfekterar sitt dricksvatten så
är sannolikheten stor att man drabbas av någon vattenburen
smitta orsakad av sjukdomsframkallande bakterier (t ex Campy-
lobacter), virus (t ex Norwalk agent) eller parasitära protozoer
(t ex Giardia eller Cryptosporidium).

Det är ett krav att man har  tillräckliga  kunskaper samt
utrustning för att filtrera, desinfektera och hantera dricks-
vattnet på ett sådant sätt att smitta inte sprids.
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Rekognosering av vattentäkt

Man kan inte av vattnets utseende bedöma dess kvalitet eller
föroreningsgrad. Om vattnet är grumligt, färgat eller luktar illa är
det en varningssignal. En vattentäkt som används en längre tid
bör alltid undersökas genom inspektion på platsen, genom labo-
ratorieundersökning av vattnet mikrobiologiskt och helst även
kemiskt. Innan man bestämmer sig för att ta vatten på en viss plats
måste man genom noggrann rekognosering övertyga sig om att
man valt bästa möjliga vattentäkt.

Ofta kan de lokala miljö- och hälsoskyddsnämnderna, milostaber-
nas sjukvårdsavdelning eller förbandens fälthygiengrupper ge
anvisningar om lämpliga vattentäkter. Man kan även fråga närbo-
ende med god lokalkännedom och kunskaper om föroreningsris-
ker.

Förhållandena kan snabbt förändras i orostider, vilket innebär att
förbandschef (motsv) måste svara för att en noggrann rekognose-
ring alltid utförs.

I djupborrade brunnar är vattnet ofta fritt från föroreningar efter-
som ytvattnet på sin passage genom jordlagren successivt befrias
från fasta föroreningar. Dock kan sprickbildningar i marken eller
olämpligt belägna och felkonstruerade brunnar medföra att grund-
vattnet förorenas av ytvatten som kan föra med sig föroreningar
och smittämnen från latriner, djurstallar och liknande.

Då grundvattenströmmarna i stort följer markens lutningsförhål-
landen bör man välja en brunn som ligger högre än närbelägna,
tänkbara föroreningskällor som avträden, gödselhögar eller av-
loppsdiken. Minimiavstånd mellan brunn och föroreningskälla
bör vara 75 meter.

En grävd brunn är mer osäker i fråga om vattenkvalitet än en
djupborrad. I båda fallen skall brunnens konstruktion granskas.
En grävd brunn bör ner till tre meters djup under markytan vara
byggd så att inte ytvatten tillåts tränga in i brunnen. Vattenytan i
grävd brunn bör ligga minst 1,5 m under markytan. Cementringar
eller motsvarande bör då vara tätade. Där ovan, samt runt brunn-
sättningen, bör finnas ett från brunnen sluttande, tillstampat lager
av tätande jordart, så att yt- och smältvatten avleds.
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Brunnen bör sticka upp ett par decimeter ovanför markytan och
vara försedd med lock och luftventil med galler.

Om ytvattentäkt (sjö eller bäck) måste användas skall man under-
söka om föroreningskällor såsom avlopp från toaletter, djurstallar
eller industrier, som kan påverka vattnets kvalitet, finns upp-
ströms i vattendraget eller inom sjöområdet. Vid rekognosering
bör man tänka på att tillfartsvägen skall vara framkomlig för
motorfordon.

Vattenprov

Vattenprover visar endast föroreningsgrad på vattnet. Sjukdoms-
framkallande organismer upptäcks inte. Vattnet kan således vara
farligt att dricka utan att provet visar att det är otjänligt.  Allt vatten
skall därför vara både filtrerat och desinfekterat.

Kontroll av vatten åligger främst fälthygiengrupperna, som tar
vattenprover och lämnar dessa för bakteriologisk undersökning.
Provtagning av vatten behöver ej alltid göras. Dock görs detta
alltid i samband med epidemiutredningar.

Bild 23. Rent vatten är en
grundförutsättning för överlevnad
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Vattenförbrukning

Dygnsbehovet av vatten är ca 20 liter per person. Häri ingår vatten
för dryck, matlagning, disk och personlig hygien. Vissa enheter,
exempelvis fältsjukhus, kräver dock betydligt större mängder. Vid
begränsad tillgång till vatten kan man under kortare tid (3–5
dygn) beräkna 5 liter per person och dygn.

Dryck och matlagning 8 liter/dygn och person
Handdisk 5 liter/dygn och person
Personlig hygien 5 liter/dygn och person
Sjukvård vid främre enhet 2 liter/dygn och person

Vattenrening – allmänt

Allt vatten som används till mat, dryck, disk, personlig hygien och
för sjukvårdsbehov skall renas, det vill säga filtreras och desinfek-
teras och benämns renat vatten.

Filtrering

Filtrering av vattnet görs för att ta bort partiklar över en viss
storlek, vanligen partiklar större än 5 µm. Här frånskiljs till exem-
pel vissa protozoer och vissa bakterier, medan virus kommer
igenom.

Desinfektering

Det filtrerade vattnet skall desinfekteras, vilket innebär att i stort
sett alla bakterier, virus och andra mikroorganismer oskadliggörs.

Den vanligaste metoden för desinfektering av vatten är med hjälp
av klor. Klorering utförs vanligen med kalciumhypokloritpulver,
vilket är av 70-procentig styrka (innehåller 70 procent aktivt klor).

För desinfektering av 100 liter vatten åtgår 1 ml kalciumhypoklo-
ritpulver (mått som rymmer 1 ml medföljer varje förpackning).

Mät upp erforderlig mängd pulver. Slamma upp detta i ca 0,5 l
filtrerat vatten. Häll omgående lösningen i det filtrerade vatten
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som skall desinfekteras och rör om noga. Låt kloreringsmedlet
verka minst 30 minuter innan vattnet används.

Klorering kan även utföras med natriumhypokloritlösning. Ob-
servera dock att denna endast har en hållbarhet på 3–4 månader.

För desinfektering av 100 liter vatten åtgår 4 ml (1 ml = 20 droppar)
natriumhypokloritlösning. Natriumhypokloriten hälls i vattnet
under omrörning och skall sedan verka under 30 minuter innan
vattnet får användas.

Klorlukt och klorsmak är en garanti för att vattnet är mikro-
biologiskt acceptabelt och under kortare tid kan stå emot
föroreningar.

Kalciumhypoklorit kan rekvireras från någon av Försvarsmak-
tens läkemedelscentraler eller från civila apotek, medan natrium-
hypoklorit endast kan fås från de senare.

Även andra metoder för desinfektering kan under vissa förutsätt-
ningar komma i fråga.

Vattenrening – metoder

Desinfektering måste ske enligt någon av nedanstående, av
generalläkaren godkända, metoder. Reglementerad utrust-
ning skall användas.

Filtrering samt desinfektering med klor

Denna metod utnyttjas i t ex
• Vattenverkskärra MT
• Vattenfilter 1000 L/H MT
• Vattenfilter 5 MT.

Vid användning av Vattenfilter 1000 L/H tillsätts det uppslamma-
de kloreringsmedlet i tryckslangen innan denna ansluts till filtret.
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Skall en vattendunk eller Vattensäck 25 L fyllas, slås uppslamning-
en direkt i denna. Detta gäller även för Vattenfilter 5.

Desinfektering i vattenverkskärran sker automatiskt genom att
kloreringsmedel tillsätts via en doseringspump.

Desinfektering med klor utan filtrering

Vattenreningstabletter kan användas av den enskilde för desin-
fektering av dricksvatten utan föregående filtrering. En tablett
löses i högst 1 liter vatten. Om vattnet är starkt förorenat eller
grumligt används två tabletter till samma vattenmängd. Bland-
ningen skakas då och då under 30 minuter. Först därefter är det
klorerade vattnet drickbart.

Vatten som i fredstid tas från kommunal vattentäkt eller djupbor-
rad, skyddad brunn men inte omedelbart skall förbrukas, skall
kloreras. Det behöver däremot ej filtreras.

Användning utan filtrering eller desinfektering

Då vatten konsumeras direkt från oskadat, kommunalt ledningsnät
under fredsmässiga förhållanden krävs varken filtrering eller
desinfektering.

Vattenhanteringskrav

Kommunalt vatten Djupborrad brunn Grävd brunn Ytvatten

Klorering vid Kloreras Filtreras, Filtreras,
transport kloreras kloreras

Filtrering samt desinfektering med jod

Jod används som desinfektionsmedel i vissa mindre vattenrenare,
bland annat renare för personligt bruk. Den mängd jod som krävs
avges när vattnet passerar genom renaren. Denna är också försedd
med partikelfilter samt filter med aktivt kol.
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Desinfektering genom kokning

Om möjlighet saknas att rena vatten genom någon av de nämnda
metoderna kan en mindre mängd desinfekteras genom kraftig
kokning under minst 6 minuter.

Kokning är alltid det säkraste sättet att desinfektera vatten.

Andra metoder för behandling av vatten

I fasta anläggningar och ombord på fartyg kan desinfektering
utföras med hjälp av UV- (ultraviolett) bestrålning. För att för-
hindra tillväxt av mikroorganismer och för att förlänga hållbar-
hetstiden är det ett krav att vattnet i dricksvattentankarna kan
recirkuleras genom UV-ljus tillbaka till tankarna.

Destillering av vatten är en dyrbar och omständlig metod. Den
används endast i fasta anläggningar och ombord på fartyg. Sker
destilleringen vid en temperatur under 100˚ kallas metoden eva-
porering. Evaporerat vatten skall alltid kloreras.

Filtrering genom särskilda membran kan användas för att avlägs-
na alla mikroorganismer inklusive virus. På grund av risken för
inre läckage av orenat vatten genom filterenheten skall det filtre-
rade vattnet dock alltid desinfekteras.

Transport och förvaring

För hämtning och förvaring av renat vatten används vattencister-
ner. I regel används hälften av cisternerna för hämtning och
fördelning av vatten (transportcisterner), medan de övriga är
lagringscisterner som finns upplagda vid förbanden. För vatten-
transport används disponibla fordon eller båtar inom förbandet.

Vissa förband, exempelvis jägarförband, använder plastdunkar
av olika utförande för transport och förvaring av det renade
vattnet.

Cisterner och annan tillhörande vattenmateriel måste rengöras
och desinfekteras genom chockklorering innan den tas i bruk.
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Vattentjänst

För chockklorering används en lösning av 0,05 % kalciumhypo-
klorit i vatten. Detta innebär 5 ml 70-procentigt kalciumhypoklo-
ritpulver per 10 liter vatten och 0,5 liter pulver per 1 000 liter.
Klorlösningen skall sedan verka i 30 minuter under upprepad
omrörning eller cirkulering. Även vid rengöring och desinfekte-
ring av Vattendunk 25 L eller liknande behållare skall denna
metod användas.

Vid chockklorering och vård skall i övrigt anvisningar i M7786-
006740, Instruktionsbok för vattencisterner, isolertäcken och vat-
tenslang noga följas. Utrustningen får inte användas till annat än
rent eller renat vatten.

Det är viktigt att transport- och förvaringsutrustningar är
noga rengjorda så att de inte förorenar det renade vattnet.
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Speciallivsmedel

Speciallivsmedel

Speciallivsmedel är livsmedel för vilka det finns speciella krav på
lagringsbeständighet, hanterbarhet, tillagning m m för såväl krigs-
förbandens behov under kris och krig som för användning under
övningar.

Speciallivsmedel utgörs av livsmedelsartiklar som t ex är frystor-
kade, torkade eller konserverade. Dessa livsmedel har lång håll-
barhet. Speciallivsmedel ingår i satser och benämns, beroende på
innehåll och syfte, jägarportion, stridsportion etc.

Behovet av speciallivsmedel för krigsorganisationen beräknas av
försvarsområdesbefälhavare enligt krigslivsmedelsplanen (LivsmP)
och anskaffas av FMUhC.

Bild 24. Jägarportion med frystorkad huvudrätt
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Speciallivsmedel

Tillgången på speciallivsmedel är begränsad, liksom möjligheten
att tillverka dessa i Sverige.

De speciallivsmedel som anskaffas för krigsbehov och lagras i fred
benämns minimibestånd (MIB). Detta lagras av underhållsrege-
mentena artikelvis i arsenalsförråd och omsätts av utbildningsför-
banden. Packning av satser och spridning till mobiliseringsförråd
skall planläggas av underhållsregementena.

Behovet av speciallivsmedel för fredsproduktionen beräknas av
förband med utbildningsansvar och samordnas av underhållsre-
gementena. HKV ger i planerings- och budgetdirektiv komplette-
rande direktiv för hantering och planering av speciallivsmedel.

Centralt anskaffade speciallivsmedel skall omsättas av utbild-
ningsförband enligt direktiv från milounderhållsregemente.

Konserv, vars förpackning (burk etc) avviker från det normala
(burken läcker, är svälld, s k bombage, är  rostig e d), skall kasseras.

Speciallivsmedel ersätts i krig på samma sätt som övriga livsmedel.

Bild 25. Stridsportion med huvudrätt i konservburk
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Skydd mot N-, B- och C-stridsmedel

Skydd mot N-, B-
och C-stridsmedel

För förplägnadstjänsten måste specifika åtgärder vidtagas i ne-
danstående situationer.

Uppträdande i radiakbelagt område       (N)

Radiakbeläggning kan härröra från en olycka vid en kärnteknisk
anläggning eller från en kärnladdningsexplosion. Graden av be-
läggning kan bli mycket varierande. Det radioaktiva nedfallet kan
också påverka mycket stora geografiska områden.

Som förebyggande åtgärd täcks livsmedel, vatten och mate-
riel med presenningar, byggplast, filtar, plastsäckar etc.
Övertäckningen skall förhindra att man får  radioaktivt stoft
i eller på det man vill skydda.

För att förhindra att radioktivt stoft tillförs kroppen via
födan grovsaneras täckning, materiel och utrustning efter
ett nedfall. Grovsanering utförs på order.

I ett radioaktivt område skall den materiel och utrustning
som används grovsaneras före varje tillagning.

Uppträdande i smittat område               (B)

Biologiska stridsmedel utgörs främst av sjukdomsalstrande mikro-
organismer, bakterier, virus och svampar eller det gift (toxin) som
vissa av dessa kan bilda.

Syftet med B-stridsmedel är att inom ett område slå ut eller
nedsätta en motståndares prestationsförmåga.
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Skydd mot N-, B- och C-stridsmedel

Smitta kan spridas genom luft, vatten eller livsmedel samt genom
stickande insekter. Drabbade områden kan direktsmittas eller bli
riskområden för sekundärsmitta.

Undvik att vistas i samt tillaga eller förtära livsmedel i
områden där avsiktlig smittspridning skett.

Allmänna åtgärder
Som förebyggande åtgärd täcker man livsmedel, vatten och mate-
riel. Syftet är att förhindra att man får B-stridsmedel i eller direkt
på det man vill skydda. En noggrann personlig hygien (fälthy-
gien) liksom livsmedelshygien skall iakttas.

Provtagning  (B-stridsmedel) på livsmedel och matredskap skall
utökas. Detta görs av fälthygiengrupp på brigadnivå.

Vatten bör kokas minst 1 min under lock på så hög värme att det
bildas stora bubblor. Vattenreningstekniketter bör användas. Vat-
ten som används tillsammans med rengöringsmedel för rengö-
ring behöver inte kokas om det inte ser smutsigt och grumligt ut
eller är avloppspåverkat.

Vatten som kommer direkt ur en djupborrad brunn eller som är
renat med omvänd osmos kan som regel användas utan föregåen-
de desinfektering.

Öppen hantering av livsmedel och tillagning skall undvikas.
I första hand skall förpackade livsmedel användas.

Föda bör vara ordentligt kokad i minst 5 min eller ha varit
förpackad på betryggande sätt i vakuumförpackning, konserv-
burk eller dylikt.

Var observant på tecken som kan tyda på smitta eller smittsprid-
ning.

Fälthygiengruppens uppgifter
Det är en av fälthygiengruppens (veterinär- och hälsoskyddsin-
spektör) uppgifter att tillsammans med brigadläkaren ansvara för
utredningar av smitta och sjukdom.

Smitta via luft, föda och vatten
Smittspridning kan ske genom luft, vatten eller livsmedel samt
med hjälp av stickande insekter. Verkan är inte omedelbar. Tiden
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Skydd mot N-, B- och C-stridsmedel

innan symptom uppträder kan variera från timmar till dagar.
Detta innebär att effekterna av B-stridsmedel är mycket svåra att
skilja från naturligt förekommande epidemier.

Om smittspridning skett genom föda skall köksutrustning samt
lokaler och redskap för matlagning etc saneras (kan behöva göras
kontinuerligt). Livsmedel skall vara kontrollerat och smittfritt (se
Allmänna åtgärder).

Om smittspridning skett via vatten skall köksutrustning samt
lokaler och redskap för matlagning, vattenledningar etc saneras
(kan behöva göras kontinuerligt). Vattnet skall vara kontrollerat
och smittfritt (se Allmänna åtgärder).

Vid smittspridning via luft kan sanering av vissa kontaminerade
lokaler bli nödvändiga.

Råvaror skall ej tas från områden som utsatts för smittspridning
via luft. Livsmedel och materiel skall vara kontrollerade och
smittfria och ej hanteras nära marken.

Vid risk för sekundärsmitta mellan individer skall folksamlingar
vid utspisning och förtäring undvikas (gäller även andra situatio-
ner).

Materielsanering

Olika material har olika motståndskraft mot uppvärmning, kemi-
kalier osv. Ytbehandling kan generellt utföras med
• desinfektionsmedel i vattenlösning kombinerat med mekanisk

bearbetning
• gasformiga desinfektionsmedel
• upphettning.

Klädespersedlar kan under fältmässiga former
• upphettas i varmluft
• kokas i 15 min
• värmas till 80–85° tillsammans med ett syntetiskt tvättmedel.

Större materielobjekt som fordon, kokvagnar m m kan spolas och
borstas med vatten så att man mekaniskt avlägsnar huvuddelen
av mikroorganismerna. Helst bör vattnet innehålla någon form av
sanerings- eller desinfektionsmedel. På materielobjekt som är
svåra eller omöjliga att sanera fullt ut kan ändå smittrisken mins-
kas genom att man sanerar de ytor som är lättast åtkomliga.
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Skydd mot N-, B- och C-stridsmedel

Uppträdande i C-miljö                          (C)

I C-miljö förekommer kemiska ämnen som är akut toxiska för
människor, djur och växter.

I C-molnmiljö förekommer C-stridsmedel i sådan form att det
endast skapar en andningsrisk. Miljön uppstår ur ett primär- och/
eller ett sekundärmoln, som kan driva iväg med vinden. När
molnet passerar ett område med t ex tält, byggnader eller fordon
fördröjs dess verkan. Så småningom tränger dock C-stridsmedel
in men blir samtidigt utspätt. I stället ligger C-stridsmedel kvar
längre tid i dessa utrymmen.

Undvik tillagning av livsmedel i C-molnmiljö. Väntar man
C-moln under pågående tillagning skall kärl tillslutas med
lock. Saknas lock flyttas maten över till kärl med lock.
Tillagningen återupptas när luften åter är C-fri.

C-vätskemiljö är en miljö med C-stridsmedel i sådan form att
andningsrisk och risk för upptagning via huden uppstår.  Belägg-
ningen av vätskan på marken beror i första hand av utspridnings-
sättet. Om spridning skett med t ex spraytankar över terrängen får
man en rätt homogen spridning av vätskan. Om spridning skett
vid en explosion kan vätskan vara ojämnt fördelad.

Markens beskaffenhet inverkar inte direkt på spridningen men
har betydelse för hur lång tid det tar för en vätskedroppe att
absorberas. C-stridsmedel som efter utspridning träffar materiel,
t ex fordon, personlig utrustning och broar, kan beroende på ämne
och material med tiden tränga in i färgskikt, packningar m m.

Passage av vätskeområde

Förplägnadsgrupper och livsmedelstransporter bör undvika pas-
sage av vätskeområde.

Materiel och utrustning som passerat C-vätskeområde skall ge-
nomgå fullständig sanering innan den åter används. Livsmedel
som varit i vätskeområde kasseras om det inte varit så väl pakete-
rat att det efter sanering kan tillvaratas, t ex i förpackningar med
dubbla vätskebeständiga emballage eller i konservburkar.

Vid direkt C-angrepp övergår personalen till åtgärder för överlev-
nad.
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Förplägnadsmateriel

Förplägnads-
materiel

Inledning

En väl fungerande förplägnadstjänst förutsätter en effektiv orga-
nisation, kompetent personal och kvalificerad materiel. De erfa-
renheter som användarna av förplägnadsmaterielen får är en
mycket viktig grund för fortsatt utveckling.

Förslag till förbättringar av förplägnadstjänsten skall rapporteras
till Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) och typför-
bandsansvarigt centrum  – Armécentrum (ArméC), Marincent-
rum (MarinC) och Flygvapencentrum (FlygvapenC).

Efter utvärdering ligger förslagen till grund för uppdrag att
utveckla materiel och organisation. Försvarets materielverk (FMV)
utvecklar och anskaffar därefter materiel på uppdrag av Försvars-
makten (FM).
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Förplägnadsmateriel

Utnyttja fastställd dokumentation

De avsnitt i denna bok som beskriver handhavande m m
av materiel ersätter inte för resp materielslag fastställda
publikationer.

Vid handhavande av materiel i fält, liksom vid utbildning,
skall fastställda publikationer utnyttjas. Exempel på såda-
na publikationer är instruktions- och reparationsböcker,
reservdelskataloger,  materielvårds- och smörjscheman m m
samt av materielleverantörer utarbetade publikationer.

Materiel som saknar fastställd dokumentation har i stället
beskrivits utförligare i denna bok, som i så fall skall använ-
das vid handhavande och utbildning.

Vid presentationen av materielen redovisas tillhörande
publikationer. Generellt gäller i tillämpliga delar även
nedanstående:

M7782-009820 Fältförplägnadsmateriel materielvårds-
schema daglig och särskild tillsyn

M7702-520000 Materielvård i Försvarsmakten (CD-MVIF)
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Fordon
för koktjänst

Allmänt

För transport av förplägnadsutrustning och livsmedel finns olika
typer av fordon som kokbilar, koksläpvagnar, koktraktorkärror
och bandvagnskokkärror. Kokbilen är i regel en vanlig standard-
lastbil 4–8 ton. Bilarna utrustas på olika sätt, beroende på vilken
utrustning förbandet förfogar över.

Gemensamt för samtliga kokfordon är att de förses med ett
skyddstak, som vid stationära förhållanden tillsammans med
sido- och mörkläggningsgardiner kan spännas ut och på så vis
bilda ett koktält.

Bild 26. Koktraktorkärra 111 MT, transportberedd
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Koktraktorkärra 111 MT
M5042-111011

Koktraktorkärra 111 är en 1-tons, enaxlad och obromsad kärra som
används för transport av kokutrustning och proviant. Den kopp-
las till en hjultraktor, i undantagsfall till en lastbil och får framföras
med högst 30 km/tim. Kärran är försedd med ett skyddstak, två
uppfällbara arbetsbord, diskbänk och trappstege. Den är utrustad
med kokspis 102 och lågtryckspanna 101 samt oljebrännare till
dessa.

Utrustningen strömförsörjs med 230 V från nät eller mobilt elverk.
Drivmedelsmateriel och vid behov elverk tillförs före använd-
ning.

Bild 27. Koktraktorkärra 111, interiör

Publikationer:

F1093-186010 Beskrivning
M7777-103070 Tillbehörslista
M7782-009780 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-005120 Mobil kokutrustning, materielvårdsschema daglig tillsyn
M7782-005130 Mobil kokutrustning, materielvårdsschema särskild tillsyn

Fordon för koktjänst
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Koktraktorkärra 112 MT
M5042-112011

Koktraktorkärra 112 är enaxlad och obromsad. Kärran, som sak-
nar fjädring, är främst avsedd att kopplas till en hjultraktor, men
kan även kopplas till en lastbil.

Den används för transport av kokutrustning och proviant och får
framföras med max 30 km/tim. Kärrans överrede täcks av ett
kapell. Vid uppställning på kokplats används kapellet som skydd,
antingen med kärran helt intäckt eller endast som takskydd, t ex
sommartid. Bland kokutrustningen kan nämnas lågtryckspanna
101 och kokspis 102, båda med oljebrännare.

För drift av maskinutrustning och belysning kan kärran anslutas
till 230 V elsystem. Drivmedelsmateriel och vid behov elverk
tillförs utrustningen före användning.

Bild 28. Koktraktorkärra 112 MT förberedd för transport

Fordon för koktjänst



57

Bild 29. Koktraktorkärra 112, interiör och helt intäckt

Publikationer:

M7786-910150 Instruktionsbok
M7776-672310 Reservdelskatalog
M7777-631330 Tillbehörslista
M7782-009790 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-005120  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema daglig tillsyn
M7782-005130  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema särskild tillsyn

Fordon för koktjänst
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Publikationer:
M7786-000630 Instruktionsbok
M7776-672220 Reservdelskatalog
M7777-106540 Tillbehörslista
M7782-010020 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-005120  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema daglig tillsyn
M7782-005130  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema särskild tillsyn
M7782-010040  Rostskyddsschema

Bandvagnskokkärra 121 MT
M5042-121013

Bandvagnskokkärra 121 är tvåhjulig och avsedd att dras endast
efter bandvagn. Kärran är utrustad med kokspis 102 och låg-
tryckspanna 101, båda med oljebrännare. Den är försedd med
skyddstak och arbetsbord som sitter på såväl fram- som bakläm.
För att underlätta körning i snö, eller sommartid vid körning i
sankmark, har kärran bukplåt.

Drivmedelsmateriel och vid behov elverk tillförs utrustningen
före användning.

Bild 30. Bandvagnskokkärra 121 MT
med bukplåt

Fordon för koktjänst

Bild 31. Bandvagnskokkärra 121  med
lågtryckspanna, kokspis, arbetsbord m m
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Koksläpvagn 104 MT
M5052-104012

Koksläpvagn 104  är ett tvåaxlat, bromsat släp som kan kopplas till
terrängbil alternativt standardlastbil, då vagnen är utrustad med
såväl militär som civil dragögla.

Vagnen skall kunna transporteras på järnväg när hjulen är demon-
terade.

Kokvagnen är utrustad med kokspis 102 och lågtryckspanna 101,
båda med oljebrännare. Den är försedd med hårda fram- och
bakgavlar samt tak. Den har också ett utfällbart skyddstak. Detta
består av takdukar som är fast monterade i tak och bakgavel samt
mörkläggningsgardiner och ljusslussar, vilka monteras på stativ.
Vagnen har två elsystem, 24 V och 230 V, för drift av belysning och
elektrisk utrustning. Till vagnen hör ett 1800 W elverk.

Bild 32. Koksläpvagn 104 MT förberedd för transport

Fordon för koktjänst
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Bild 33. Koksläpvagn 104, grupperad

Publikationer:
M7786-910160 Instruktionsbok
M7776-672210 Reservdelskatalog
M7787-006400 Reparationsbok
M7777-631200 Tillbehörslista
M7782-009800 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-011341  Materielvårdsschema grundtillsyn
M7782-005120  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema daglig tillsyn
M7782-005130  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema särskild tillsyn
M7782-009990 Smörjschema

Fordon för koktjänst
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Skyddstak 332 A och B till kokbil /S
M8409-332010, M8409-332020

Skyddstak 332 A och B till kokbil är avsedda att användas på
lastbil 4-8 ton, som skall förses med kokspis 102 och lågtryckspan-
na 101. Skyddstaket bärs upp av en stomme, som består av stolpar,
takbågar och takribbor av stål. Skyddstak 332 A är reglerbart
mellan 3,6 m och 4,5 m och skyddstak 332 B mellan 3,7 m och
4,7 m. Flakbredden får ej understiga 2,25 m. Skyddstakets kom-
pletta vikt är ca 430 kg.

Vid behov tillförs drivmedelsmateriel och elverk utrustningen
före användning.

Bild 34. Lastbil med skyddstak 332 A till kokbil /S

Fordon för koktjänst
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Bild 35. Materiel till skyddstak 332 A och B

  1. Takbåge, ställbar 8
  2. Takribbor 6
  3. Takbåge 1
  4. Underläggsbricka (mellan

stolpar) 4
  5. Stolpe (främre/bakre) 4
  6. Skydd för kokspis 1
  7. Påse med tältpinnar 2
  8. Rörligt fäste för sidostolpar  8
  9. Upphängningsanordning,

vapen och utrustning 2
10. Steghållare 2
11. Stolpe (för skyddsräcke) 1
12. Upphängningsanordning,

kittellock (för kittellock till
tryckkokkittel) 1

13. Skydd för lågtryckspanna 1
14. Ögleskruv 4

15. Kätting med krok 4
16. Klammer, K (över- och

underdel för takribbor) 52
17. Låsfjäder 1
18. Stolpe, mellersta 4
19. Underläggsbricka (för

främre och bakre stolpar) 4
20. Sidostag, K 4
21. Sidostolpe, K 4
22. Slanghylla 1
23. Hållare för hushållsrulle 1
24. Upphängning isolerkärl 1
25.. Fållstag (rundstav 1 1/4 tum) 7
26. Pulversläckare, 5 kg med

hållare 1
27. Förlängningsrör 4
28. Fästjärn (för främre stolpe) 2
29. Fyrkantsbricka 7

Övrig materiel enligt satslista

Publikationer:

M7787-001850 Monteringsanvisningar för skyddstak 332 A och B till kokbil
M7777-013200 Satslista skyddstak 332 A och B till kokbil
M7782-009770  Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-005120  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema daglig tillsyn
M7782-005130  Mobil kokutrustning, materielvårdsschema särskild tillsyn
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Fordon för koktjänst
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Bild 36. Lågtryckspanna
101B MT

1. Rökrör 1
2. Handpump 1
3. Reservdelslåda med

reservdelar 1
4. Viskare till kokrör 1
5. Sotviska med skaft 1
6. Askraka 700 mm 1
7. Eldspett 600 mm 1
8. Verktygsfodral med

verktyg 1
9. Ångslang 2,5 m 6

10. Kokrör med backventil 2
11. Ångstrålrör 1

Övriga tillbehör enligt tillbehörslista

Lågtryckspanna
och kokspisar

Lågtryckspanna 101 MT
M2860-101001

Lågtryckspanna 101 är en ång-
panna av entankstyp som an-
vänds till matlagning och vat-
tenuppvärmning.

Den är vanligtvis uppställd
på ett kokfordon och har där-
för fästanordningar i botten
och på ena sidan. Den kan
även användas stationärt.
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Ångrum

Vattennivå

Eldstadsrum
med rökrör

Askrum med
asklåda

Bild 37. Lågtryckspannans utrymmen

Publikationer:

M7786-005570 Instruktionsbok
M7776-672160 Reservdelskatalog
M7787-006000 Reparationsbok
M7777-630730 Tillbehörslista
M7782-008380 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Pannan som finns i två varianter, 101A och 101B, eldas med ved
eller oljebrännare.

Värmen från elden hettar upp vattnet i pannan och ångan som då
bildas leds genom ångslangar, försedda med kok- eller ångstrål-
rör, till tryckkokkittlar eller andra sorters kärl.

Pannan är bland annat försedd med en handpump för påfyllning
av vatten, rökrörsförlängning, ångslangar samt ångstrålrör och
kokrör. Den har också redskap för eldning och sotning samt
reservdelar och verktyg. Vikt med tillbehör ca 195 kg.

Lågtryckspannan är ett tryckkärl, varför det är särskilt viktigt att
följa anvisningar i instruktionsbok och övriga publikationer för
materielen.

Lågtryckspanna och kokspisar
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1

2

3
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6

1. Bottenplåt
2. Rökgasdämpare
3. Dunkanslutning kpl
4. Verktyg
5. Anslutningskabel 3,5 m
6. Oljebrännare

Övriga tillbehör enligt tillbehörslista

Oljebrännare för lågtryckspanna 101 /T
M2335-828011

Oljebrännaren, som är av typ tunnoljebrännare, är avsedd att
användas som ersättning för ved vid uppvärmning av lågtrycks-
pannan.

Brännaren eldas med samma
typ av drivmedel som an-
vänds till försvarets diesel-
drivna fordon. Bränsleförsörj-
ningen sker genom anslut-
ning till jeepdunk och aggre-
gatet strömförsörjs med 230 V
från nät eller mobilt elverk.
Utrustningen måste kom-
pletteras med drivmedelsma-
teriel och, om så krävs, el-
verk.

Vid behov kan lågtryckspan-
nan enkelt återställas för ved-
eldning.

Bild 38. Oljebrännare för
lågtryckspanna 101 /T

Publikationer:

M7786-009871 Instruktionsbok
M7776-672330 Reservdelskatalog
M7787-009501 Reparationsbok
M7777-631340 Tillbehörslista
M7782-011642 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-011641 Materielvårdsschema grundtillsyn

Lågtryckspanna och kokspisar
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Kokspis 102 MT
M2822-102011

Kokspis 102 har plats för två tryckkokkittlar alternativt en stek-
panna. Den eldas med ved eller värms med oljebrännare.

Spisen används uppställd på kokfordon, den kan också placeras
stationärt.

1. Avgasrör
2. Spjäll
3. Avgasrör, underrör
4. Spishäll
5. Mantelplåt, höger
6. Spiskrok 500 mm
7. Ben
8. Eldstad
9. Kätting med

fjäder och krok
10. Tegel (reserv)
11. Stekpanna
12. Med

13. Asklåda
14. Eldstadslucka
15. Askraka 500 mm
16. Avbärarräck
17. Kittelhålslock
18. Spiskropp
19. Skärmplåt

(2 varianter finns)
20. Roster
21. Tegel
22. Mantelplåt,

höger

Av ovan upptagen materiel är följande tillbehör:
Stekpanna 1
Spiskrok 500 mm 1
Kittelhålslock 2
Askraka 500 mm 1
Tegel 6

Övrig materiel enligt tillbehörslista

Bild 40. Kokspis 102 sedd uppifrån

Bild 39. Kokspis 102 MT

22

19 18

20

21

Lågtryckspanna och kokspisar
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Konstruktion och funktion

Kokspisen är avlång med halvrunda gavlar. Spishällen, som kan
lyftas av, har två runda kittelhål för tryckkokkittlar. Till kittelhålen
finns kittelhålslock med flamskydd. Eldstaden är fäst under spis-
kroppen och är invändigt klädd med utbytbart, eldfast tegel.
Sidorna i eldstaden är dubbelväggiga. Vid eldstadens överkant
finns lufthål.

Vid eldning strömmar luft in underifrån i mellanrummet mellan
väggarna och leds in i eldstaden genom hålen i innerväggen och
de eldfasta teglen. Luften blandas med de oförbrända rökgaserna.
Blandningen värms upp av de varma eldstadssidorna, antänds
och höjer därmed effekten.

Runt spiskroppens sidor finns två mantelplåtar och på främre
gaveln (skötselsidan) finns ett avbärarräcke. Härigenom förhind-
ras att man oavsiktligt kommer i beröring med den heta spiskrop-
pen.

Om hällen lyfts av kan stekpannan placeras på dess plats. Då
stekpannan inte används bör den förvaras upp och nedvänd på
medarna under eldstaden (se bild 39). Pannan spänns fast med en
kätting (9).

Spisen väger med tillbehör ca 160 kg.

Bild 41. Kokspis 102 med två tryckkokkittlar

Lågtryckspanna och kokspisar
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Uppställning

Spisen skall ställas upp på ett underlag som är så fast och plant
som möjligt, så att den står stadigt. Om den placeras på lastbil skall
den sättas fast enligt monteringsanvisningar skyddstak 332 A och
B till kokbil.

Se vidare sid 61.

Eldning

Spisen kan eldas med ved eller med oljebrännare. Veden skall vara
finhuggen och ca 30 cm lång.

Tändning underlättas om tryckkokkittlar inte är isatta. Kittelhålen
skall dock vara täckta med kittelhålslock. När stekpanna skall
användas, lyfts hällen av och stekpannan sätts dit istället.
Draget regleras med asklådan och spjället.

Asklådan skall tömmas regelbundet.

När spisen används bör spiskroppen inte sotas invändigt. Det
sotlager som bildas på spiskroppens insida utgör ett isolerande
skikt som skyddar plåten mot sönderbränning och minskar vär-
meutstrålningen från spisen. Avgasröret däremot skall hållas
sotfritt.

Övrigt

Vid transport skall den rörliga delen av avgasröret vara nedfälld,
så att röret inte fastnar eller skadas av grenar och dylikt.

Eldning under förflyttning får ske endast i undantagsfall.

Efter användning

1. Sotning
• Sota spisen regelbundet, minst en gång i veckan, så att

effekten inte avtar.
• Sota avgasröret, även under spjället, med sotviskan.
• Ta ur rostret och teglet. Sota därefter eldstadens väggar.
• Rengör rostret, askrummet och asklådan.

Lågtryckspanna och kokspisar
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2. Rengör teglet, byt ut trasigt vid behov. Gör även rent fästet för
teglet. Sätt tillbaka teglet.

3. Kontrollera att spjället är helt och rent och att det fungerar.
4. Ta bort mantelplåtarna. Rengör (avfetta) samtliga ytor.
5. Borsta med stålboste ren ytor som är rostiga eller där färgen är

avbränd.
6. Bättringsmåla vid behov.
7. Vård av stekpanna

• Olja in stekpannan med paraffinolja och lägg den därefter i
skyddande plast (sopsäck).

• Placera den på avsedd plats under spisen (se bild 39).
8. Kontrollera att samtliga tillbehör finns på plats och är hela och

rena.

Publikationer:
M7776-672380 Reservdelskatalog
M7777-104430 Tillbehörslista

Lågtryckspanna och kokspisar
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Oljebrännare för kokspis 102 /T
M2335-829011

Oljebrännaren är av samma typ som den som används till låg-
tryckspanna 101. Brännaren för kokspisen ger dock lägre effekt.

Aggregatet strömförsörjs med 230 V från nät eller mobilt elverk.
Utrustningen skall kompletteras med drivmedelsmateriel och vid
behov mobilt elverk.

Bild 42. Oljebrännare för kokspis 102 monterad

Publikationer:

M7786-009871 Instruktionsbok
M7776-672330 Reservdelskatalog
M7787-009501 Reparationsbok
M7777-631350 Tillbehörslista
M7782-011642 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-011641 Materielvårdsschema grundtillsyn

Lågtryckspanna och kokspisar
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Kokspis på balkbädd /S
M2822-711001

Bild 43. Kokspis på balkbädd /S med kittlar
62 L, 24 L och stekpanna

1

2

3

4

5

67

9

  10

8

1. Skorsten, K
2. Kittel 62 L (ingår ej i satsen)
3. Eldstadsluckor
4. Asklådor
5. Reglage till draglucka

  6. Spiskrokar 500 mm

7. Askraka 500 mm
8. Balkbädd
9. Stekpanna (ingår ej i satsen)

10. Kittel 24 L (ingår ej i satsen)

Övrig materiel enligt satslista.

Lågtryckspanna och kokspisar
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Bild 44. Utrustning till kokspis på balkbädd
1) Max 2 kittlar per spis
2) Max 6 kittlar per spis

Konstruktion och funktion

Spisen delas av en mellanvägg. För varje spishalva finns en
eldstad med draglucka och asklåda. Spisen har plats för två kittlar
62 L och två kittlar 24 L som kan låsas fast. Om kittelhålsjärn
används kan man istället för varje kittel 62 L använda två kittlar
24 L.

Spisens vikt är ca 190 kg.

Uppställning

Spisen placeras på en skyddsplåt på lastbilsflaket med skorstens-
sidan vänd bakåt. Spisens läge bestäms av läget på öppningen för
skorstenen hos skyddstaket (skyddstak 322A). Den fästs med
skruv och mutter som dras genom balkbädden, skyddsplåten och
bilflaket.

Kittel 24 L

Stekpanna,
9-rutig

Kittel 62 L

Kittelhålsjärn

Kittelstång

Stekpanna,
slät

2)
1)

Lågtryckspanna och kokspisar
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Om inte hela spisen behöver utnyttjas kan man använda endast en
eldstad. En kittel eller stekpanna skall då placeras över den
eldstad som inte används. Kitteln skall fyllas med vatten så att
överskottsvärmen tas tillvara för att ge varmvatten.

Eldning

Spisen kan endast eldas med ved som skall vara torr och finhug-
gen. Före eldning skall de båda asklådorna öppnas ca 15 cm och
reglagen till dragluckorna skjutas in så att luckorna som sitter
bakom rostren öppnas. Draget regleras sedan med asklåda och
draglucka. Vid ekonomisk eldning skall veden brinna med klar
och jämn låga och röken ur skorstenen skall vara lätt blåaktig.
Asklådorna skall tömmas regelbundet.

Veden kan torkas i utrymmet på spisens baksida.

Efter användning

• Gör ren spisen noga in- och utvändigt. Sotning bör utföras
regelbundet.

• Borsta med stålborste rent ytor som är rostiga eller där färgen
är avbränd. Bättringsmåla vid behov.

• Se över spisen i övrigt så allt är helt.
• Kontrollera att alla tillbehör finns på plats och att de är hela och

rena.
• Rengör stekpannorna. Låt dem torka (viktigt) och olja därefter

in dem med paraffinolja.

Publikationer:

M7777-000630 Satslista

Lågtryckspanna och kokspisar
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Kokkittlar

Tryckkokkittel MT
M7472-085001

Konstruktion och funktion

Kitteln, som är av aluminium, är cylindrisk och har en effektiv
volym på ca 35 liter. Total volym är ca 40 liter. På kitteln finns två
lyfthandtag, en fläns och fyra fotstöd.

Locket är av rostfritt stål. Det hålls fast vid kitteln av en lockpack-
ning, som placeras i ett spår på kittelns överkant. Säkerhetsventi-
len, som sitter i locket, består av en ventilknopp med packning och
ventilfjäder.

40 L

35 L

30 L
5 cm

Bild 45. Tryckkokkittel MT
Bild 46.
Övre del av kokrör
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När fjädern tas bort kan ventilknoppen med packning lossas.
Säkerhetsventilen  öppnar  vid ett inre  övertryck av 50 kPa
(0,5 kp/cm2). Kokröret är försett med en klokoppling som passar
för ångslangarna till lågtryckspanna 101.

Kokrör med tätningsring skruvas fast i lockets fäste. På övre delen
av kokröret finns en backventil. Backventilen skall alltid vara isatt
när tryckkokning utförs.

Backventil

Backventilen består av ett ventilhus med en ventilkägla av alumi-
nium, som hålls i läge av en fjäder. Ventilhusets två tätningsringar,
vita O-ringar av nylon, tätar mot kokrör och klokoppling.

Backventilens huvudsyfte är att förhindra att innehållet i tryck-
kokkitteln sugs in i ångslangen.

Backventil skall alltid vara monterad vid kokning.

• Vid montering av backventilen skall fjädern vara vänd mot
klokopplingen.

• Kontrollera ventilens funktion genom att trycka ner fjädern
med ett finger.Ventilen skall fjädra tillbaka när fjädern släpps.

• Kontrollera att O-ringarna är på plats och att de är felfria.

Ventilhus

Ventilkägla

O-ring

O-ring

Fjäder

Bild 47. Backventil, isärtagen

Kokkittlar
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Handhavande

Kokning med tryckkokkittel utförs på fyra olika sätt:
• Med ånga och övertryck
• Med ånga utan övertryck
• På direkteld med övertryck
• På direkteld utan övertryck

1. Kittel 5. Backventil
2. Lockpackning 6. Ventilknopp med packning (till säkerhetsventil)
3. Kokrör 7. Ventilfjäder (till säkerhetsventil)
4. Klokoppling 1 tum 8. Lock

1

2

3

4

567

8

Bild 48. Tryckkokkittel, isärtagen

Kokning med ånga och övertryck

Ventilknopp med packning (6) placeras på sin plats i locket och
låses fast på lockets insida med ventilfjädern (7). Efter fastsättning
provas säkerhetsventilen genom att man lyfter ventilknoppen och
kontrollerar att denna löper lätt i hålet och att fjäderkraften håller
fast ventilknoppen vid locket.

Kokröret skruvas på från lockets utsida, varvid tätningsringens
placering kontrolleras. Locket placeras på kitteln och lockpack-
ningen (2) sätts i sitt spår på kittelns överkant.

Kokkittlar
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Om en eller flera nitar i lockpackningen saknas, får den
ej användas.

Backventilen sätts dit (se sid 75), varefter klokopplingen skruvas
på.

Ångslangen ansluts till kitteln och ångventilen på lågtryckspan-
nan öppnas. Skulle locket inte täta kan man stänga ångventilen
och därefter snabbt åter öppna den.

Om locket fortfarande inte tätar, tar man tag i klokopplingen
och lyfter försiktigt. Använd handske då klokopplingen kan
vara het.

Trycket stiger nu i kitteln till högst 50 kPa (0,5 kp/cm2), vid vilket
tryck kittelns säkerhetsventil öppnar. Kontrollera att ångtrycket i
lågtryckspannan är omkring 50 kPa (0,5 kp/cm2) under hela
koktiden. Under tryckkokningen  regleras trycket i kitteln auto-
matiskt.

När kokningen skall avbrytas stängs ångventilen på lågtrycks-
pannan. Ångslangen får sitta kvar på kitteln. Locket skall inte
öppnas förrän övertrycket i kitteln utjämnats, vilket sker när
kitteln svalnat till under 100°. Trycksänkningen kan även åstad-
kommas genom att man upprepade gånger mycket försiktigt
öppnar och stänger säkerhetsventilen så att trycket undan för
undan sänks. Säkerhetsventilen öppnas genom att man försiktigt
böjer knoppen en aning åt sidan. När övertrycket är utjämnat
(kontrolleras genom att säkerhetsventilens ventilknopp böjs åt
sidan, varvid ingen ånga skall strömma ut) kan lockpackningen
tas bort och locket tas av.

Om ångslangen måste kopplas bort eller om ånganslutning-
en måste skruvas av från kittellocket innan övertrycket i
kitteln har utjämnats, skall detta ske med stor försiktighet.
Skulle backventilen då inte fungera kan kittelns heta inne-
håll spruta ut bakvägen genom kokröret och förorsaka
brännskador.

Kokning med ånga utan övertryck

Här går man tillväga på samma sätt som vid kokning med ånga
och övertryck, dock med den skillnaden att lockpackningen inte
sätts på plats eller att man använder det böjda kokröret. Ett annat

Kokkittlar
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sätt är att ta bort säkerhetsventilen. Ångtillförseln regleras under
kokningen, så att inte mer ånga tillförs än som behövs.

När kokningen är klar tas kokröret ur maträtten så att röret töms.
Öppna sedan ångventilen försiktigt och blås rent röret. Lyft däref-
ter upp röret ur kitteln. Kittelinnehållet kan annars, om backven-
tilen inte fungerar, sugas upp i slangen.

Ångstrålröret får ej användas till matlagning.

Kokning med ånga utan övertryck kan även ske med hjälpram och
tryckkokkittel (se sid 80).

Kokning på direkteld med övertryck

Vid tryckkokning på kokspis 102 sätts tryckkokkitteln ihop på
samma sätt som vid kokning med ånga och övertryck. Dock
ansluts inga ångslangar och mer vätska måste användas vid
kokningen.

Vid tryckkokning på kokspis 102 är det av största vikt att
säkerhetsventilen fungerar. Kontrollera därför denna sär-
skilt noga (se sid 76) och se till att kittelinnehållet inte genom
svällning kan komma att täppa till ventilens utlopp. Ovala
eller på annat sätt deformerade tryckkokkittlar får ej använ-
das vid tryckkokning.

Kokning på direkteld utan övertryck

Vid kokning på öppen eld utan övertryck använder man tryck-
kokkitteln på samma sätt som vid kokning med vanliga öppna
kittlar.

Övrigt

Vid rengöring skall man ta bort kokrör, backventil och klokopp-
ling samt ta isär säkerhetsventilen. I övrigt se sid 36.

Före kokning på direkteld kan tryckkokkitteln utvändigt
lämpligen smörjas in med såpa, flytande tvål eller diskme-
del. Därigenom underlättas borttagandet av sotet.

Publikationer:

M7777-667200 Tillbehörslista

Kokkittlar
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Reservdelssats för tryckkokkittel /S
M8670-101010

Till tryckkokkitteln finns en reservdelssats för utbyte av förslitna
delar. Satsen skall kompletteras efterhand som delarna tar slut.

Bild 49. Reservdelssats för tryckkokkittel /S

Publikationer:

M7777-668730 Satslista

1. Innehållsförteckning
2. Tätningsringar
3. Ventilknoppar
4. Backventiler
5. Ventilfjädrar
6. Klokopplingar
7. Lockpackningar

Bild 50. Ventilknopp med ventil-
fjäder, som skall vara i nytt, god-
känt utförande samt backventil

Kokkittlar
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Hjälpram till tryckkokkittel
F1449-000174

Hjälpramen är avsedd att användas vid ångkokning utan över-
tryck med tryckkokkitteln i upp och nedvänt läge. Lämplig metod
för exempelvis ångkokning av potatis.

Vid detta slag av kokning utan övertryck avlägsnas säkerhetsven-
tilen (bestående av ventilknopp, ventilbricka och ventilfjäder),
varefter ångslangen ansluts till kokröret.

Bild 51. Hjälpram med isatt tryckkokkittel

Kokkittlar
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Kittel 24 L och kittel 62 L till kokfordon
M7472-524000 Kittel 24 L
M7472-560000 Kittel 62 L
M7472-566000 Kittel 62 L, vänster
M7472-565000 Kittel 62 L, höger

Bild 52. Kittel 24 L och kittel 62 L till kokfordon

Konstruktion, funktion och handhavande

Kittel 24 L och kittel 62 L används till kokspis på balkbädd.
Kittlarna är likartade till konstruktionen och medger kokning
under lågt övertryck. Locken till kittlarna har gummipackning
och säkerhetsventil. Locket är rörligt förenat med lockbygeln,
som låses med en vingmutter. Kittlarna är tillverkade av rostfri
stålplåt och har upptill två bärhandtag samt runt kitteln en
stödfläns. Locket till kittel 62 L kan spärras i uppfällt läge.

Före användandet kontrolleras att kittlarnas säkerhetsventiler är
fastskruvade och fungerar samt att det finns vätska i de kittlar
som skall användas. Kittellocken stängs med byglar och ving-
muttrar.

Kittlar som är placerade på spisen skall vara fyllda när spisen
eldas.

Före transport kontrolleras att de skruvar som håller fast kittlarna
vid spisen är tilldragna.

Lockbygel Lock

Nivå 62 LNivå 24 L

Säkerhetsventil

Kokkittlar
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Kittlarnas totala rymd får aldrig utnyttjas (se bild 52), utan
plats måste finnas för ångbildning så att kitteln inte sprängs
sönder vid stark kokning.

För att kittlarna under pågående kokning skall kunna lyftas av
eller flyttas om, skall de placeras så på spisen att vingmutter och
handtag befinner sig intill spisens ytterkant. Alla kittlar 62 L är
märkta med V (vänster) resp H (höger), eftersom kittlarna måste
användas i den vänstra och den högra härden för att man rätt skall
kunna lyfta dem av spisen med kittelstången, som då skall använ-
das.

Skulle på grund av oförsiktig eldning ånga och vätska strömma ut
genom säkerhetsventilen, öppnar man säkerhetsventilen eller
lyfter vid behov av kitteln. I nödfall kan det bli nödvändigt att raka
ut veden ur spisen och öppna kittellocket.

En kokande kittel måste öppnas försiktigt. Säkerhetsventilen öpp-
nas långsamt och först när all ånga släppts ut lossas kittellockets
vingmutter varsamt. Tränger då inte bara ånga utan även mat ut
under kittellocket, skruvas vingmuttern till och säkerhetsventilen
öppnas så att resterande ånga släpps ut. Därpå skruvas vingmut-
tern upp helt och hållet och kittellocket fälls upp. Om kittellocket
är svårt att öppna när vingmuttern lossats, får våld inte användas.
Istället skruvar man till vingmuttern ännu en gång och skakar
kitteln medan säkerhetsventilen är öppen. Man kan också knacka
lätt med ett trästycke på lockbygeln.

Om säkerhetsventilen inte fungerar under kokning, beror detta i
regel på att den täppts till med mat.

Felet kan ofta avhjälpas genom att ventilen rensas med en ståltråd
eller trästicka.

Den som under kokning oförsiktigt öppnar säkerhetsventi-
len eller kittellocket kan få svåra brännskador.

Kokkittlar
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Övrigt

När det gäller rengöring se sid 36.

Före kokning på direkteld kan tryckkokkitteln utvändigt
lämpligen smörjas in med såpa, flytande tvål eller diskme-
del. Därigenom underlättas borttagandet av sotet.

Kittelsats reserv till kokfordon /S
M7472-514001

Bild 54. Kittelsats reserv till kokfordon /S, delad

Bild 53. Kittelsats reserv till
kokfordon /S, sammansatt

Kokkittlar
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Kittelsats reserv till kokfordon består av tre kittlar, tre lock och två
bärkrokar. Kittlarna förvaras i varandra och rymmer 16, 18, och 20
L. Kittlarna används som berednings- och förvaringskärl och är
dessutom lämpliga att använda vid tillfälliga eldstäder.

Före kokning på direkteld kan kitteln utvändigt lämpligen
smörjas in med såpa, flytande tvål eller diskmedel. Därige-
nom underlättas borttagandet av sotet.

Publikationer:

M7777-667220 Satslista

Kokkittlar
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Kantiner och
kokutrustningar

Kantiner: Innehåller servis och utrustning för tillagning, utspis-
ning, uppläggning och kortare transporter av färdiglagad mat och
dryck.

Kokutrustningar: Används företrädesvis då plutonen (motsvaran-
de) är samlad till en plats. Några personer kan med denna typ av
kokutrustning tillaga en måltid bestående av frystorkat eller annat
speciallivsmedel för 10-20 personer beroende på vilken kokutrust-
ning som disponeras. I förekommande fall kan även färskvaror
tillagas. Under kokutrustningen kan t ex en bädd av granris skydda
mot kyla.

Vid kokning skall kittlarnas lock vara påsatta.

Iaktta försiktighet vid användning av alla typer av fotogen-
kök. Fyll aldrig på fotogen 24 eller rödsprit (sprit 35), när
köket är varmt. Öppna inte påfyllningslocket då köket brin-
ner eller nyss släckts. När brännaren brinner är det absolut
förbjudet att täcka över utrustningen med tillhörande lock
eller något annat. Utrustningen får inte användas för annat än
avsett ändamål. Vid torrkokning av kokkärl kan explosion
uppstå.

Brännaren förbrukar syre och utvecklar koloxid. Luftventila-
tion skall därför vara ordnad vid inomhusbruk. Särskilt stor
försiktighet och vaksamhet skall iakttas vid användning i
mindre lokaler och utrymmen, t ex snögrottor, värn och
motsvarande då koloxid kan bildas. Denna är en helt luktfri
och mycket giftig gas.

Rödsprit (sprit 35) är klass 1-vätska och skall behandlas enligt
gällande föreskrifter. Rökning får inte ske i samband med
påfyllning.
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Kantin 5 /S
M8210-101000

Skötselinstruktion finns på fotogenköket.
Publikationer:
M7777-668010 Satslista

1. Kaffepanna, aluminium 2 L 1
  2. Bäranordning 5 1
  3. Lock 3
  4. Kärl 3 L 1
  5. Kärl 2,5 L 2
  6. Mugg, plast eller rostfri 0,4 L 6
  7. Tallrik, plast eller rostfri 192 mm 12
  8. Insatslåda 2 med till-

lagnings- och utspis-
ningsredskap 1

Bild 55. Kantin 5 /S
  9. Handtag till stekpanna 1
10. Plastburk 0,6 L med lock 4
11. Påfyllningskanna 1
12. Fotogenkök, 1-lågigt 1
13. Dunkmunstycke 1
14. Dunk 1 L (sprit 35) 1
15. Dunk 5 L (fotogen 24) 1
16. Stekpanna, rostfri 1
17. Transportflaska, aluminium 1

Övrig materiel enligt satslista.

1
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789101112
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16 17

Kantiner och kokutrustningar
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Kantin 10 A /S
M8210-103000

                           2
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12. Ask för smör, större 1
13. Ströare, rostfri 1
14. Tallrik, plast 192 mm eller

rostfri 12
15. Fodral för kockkniv m m 1
16. Ask för gafflar m m 1
17. Halster 1
18. Kastrull, aluminium 2 L 1
19. Kittel 5 L m  lock 1
20. Ask för kaffe, H och V 2
21. Kittel, aluminium 9 L 1

Övrig materiel enligt satslista.
Publikationer:

M7777-668030 Satslista

Bild 56. Kantin 10 A /S

1. Grepe till kittel 9 L 1
2. Mugg, rostfri 10
3. Kastrull, rörl handtag 1
4. Lykta, fyrkantig för ljus 1
5. Ask för gryn och socker 1
6. Kaffepanna till kantin 1
7. Glasflaska 1 L 3
8. Ljusstake 2
9. Glasburkar

(för salt och kryddor) 3
10. Järngaller 1
11. Stekpanna, löst handtag 1

Kantiner och kokutrustningar
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Kantin 10 B /S
M8210-104000

Bild 57. Kantin 10 B /S

1. Fotogenkök, 1-lågigt 1
2. Transportflaska, aluminium 5 L 1
3. Plastburk 0,6 L och 2

plastburk 1,3 L med lock 2
4. Kaffekanna, aluminium 3 L 1
5. Tallrik, plast 192 mm

eller rostfri 22
6. Mugg, plast eller rostfri 0,4 L 10

                           2
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1
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11

8 7
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7. Kittel, aluminium 3 L med lock 3
8. Stekpanna, löst handtag 1
9. Besticklåda, plast 1

10. Soppslev, rostfri 0,2 L eller
soppslev, kort skaft 1

11. Bäranordning för kittlar 1
12. Påfyllningskanna 1

Övrig materiel enligt satslista.

Drivmedelsmateriel visas inte på bilden.
Skötselinstruktion finns på fotogenköket.

Publikationer:
M7777-668040 Satslista

Kantiner och kokutrustningar
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Kantin 25 /S
M8210-105000

Bild 58. Kantin 25 /S
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1. Tallrik, plast djup, vit eller blå 25
2. Transportflaska, aluminium

(eller plast) 5 L 3
3. Plastburk 1,2 L med lock 2
4. Dunk 20 L (fotogen 24) 1
5. Fotogenkök, 2-lågigt eller

fotogenköksätt 1
6. Dunkmunstycke 1
7. Flaska 1 L (sprit 35) 1
8. Påfyllningskanna 1
9. Serveringsfat, ovalt

300 x 200 mm rostfritt 1

Skötselinstruktion finns på fotogenköket.

Publikationer:

M7777-668050 Satslista
M7786-910170 Instruktionsbok, fotogenkök 2-lågigt
M7777-631280 Tillbehörslista, fotogenkök 2-lågigt

Kantiner och kokutrustningar

10. Kittel, aluminium 3 L med lock 3
11. Bäranordning för kittlar 1
12. Stekpanna 280 mm 1
13. Ströare 60, 80, 110 mm 3
14. Portionsskopa 0,4 L 1
15. Soppslev, rostfri 0,2 L eller

soppslev kort skaft 1
16. Karott, rostfri 0,65 L, 1,2 L, 2 L 3
17. Insatslåda 1
18. Kaffepanna, aluminium 3 L 1
19.Tillbringare, rostfri 2 L 2
20. Mugg, plast 30
21. Tallrik, plast, flat vit eller blå 30

Övrig materiel enligt satslista.
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Kokutrustning 10 B /S
M8210-111110

1                              2                        3
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1. Box
2. Fotogenkök, 1-lågigt
3. Lock
4. Soppslev, rostfri 0,2 L
5. Påfyllningskanna
6. Tratt
7. Fodral med reservdelar

till brännare
8. Stekspade, vinkelbockad
9. Visp 300 mm

10. Skyddsärm (par)

11. Disktvaga
12. Rörsked, plast
13. Gummiskrapa
14. Potatisskalare
15. Konservöppnare
16. Kockkniv 200 mm
17. Kittel, aluminium 4 L med lock
18. Kittel, aluminium 6 L med lock
19. Stekpanna, aluminium

(med löst handtag)

Övrig materiel enligt satslista.

Bild 59. Kokutrustning 10 B /S

Drivmedelsmateriel visas inte på bilden.
Skötselinstruktion finns på fotogenköket.

Publikationer:

M7786-910130 Instruktionsbok
M7777-622680 Satslista

Kantiner och kokutrustningar
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Kokutrustning 10 /S
M8210-111000

Kokutrustning 10 har mindre utrustning och ett äldre fotogenkök
än kokutrustning 10 B.

Bild 60. Kokutrustning 10 /S

1. Box med reservfack med verktyg och reservdelar
2. Fotogenkök
3. Lock med redskap
4. Stekpanna, aluminium med löst handtag
5. Kittel, aluminium 4 L med lock
6. Kittel, aluminium 6 L med lock

Övrig materiel enligt satslista.

Drivmedelsmateriel visas inte på bilden.
Skötselinstruktion finns på locket.

Publikationer:

M7777-668210 Satslista

1                              2                        3

                                                           4

5

6

Kantiner och kokutrustningar
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Varmhållningsutrustning /S
M8210-183010

Bild 61. Varmhållningsutrustning /S

1. Plastlåda 8. Ask för tillbehör
2. Lock 9. Portionsskopa, 0,3 L
3. Textilrem 30 x 2200 mm 10. Visp 300 mm
4. Fotogenkök, 2-lågigt 11. Kaffepanna, aluminium 5 L eller
5. Dunk 1 L (sprit 35) kaffepanna 3 L, 2 st
6. Tändstickor 12. Kittel, aluminium 12 L med lock
7. Tillbehör

        Övrig materiel enligt satslista.

Skötselinstruktion finns på fotogenköket.

Publikationer:

M7777-623470 Satslista
M7786-910170 Instruktionsbok, fotogenkök 2-lågigt
M7777-631280 Tillbehörslista, fotogenkök 2-lågigt

1                              2                        3
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        10         9                                                 8
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Kantiner och kokutrustningar
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Kokutrustning 20 /S
M8210-112000

Bild 62. Kokutrustning 20 /S

1            2                              3
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   12   13   14   15   16   17   18   19

1. Box 1
2. Fotogenkök, 2-lågigt 1
3. Lock för kokbox 20 1
4. Redskapslåda 1
5. Skärbräde, plast 1
6. Fodral med reservdelar 1

  7. Kittel, aluminium 12 L
med lock 2

8. Påfyllningskanna 1
9. Halvlångpanna, aluminium 1

10. Potatisskalare 1
11. Konservöppnare, mindre 1
12. Brynstål, runt 450 mm 1
13. Gummiskrapa 1
14. Portionsskopa 0,3 L 1
15. Renskniv 80 mm 1

Skötselinstruktion finns på fotogenköket.
Publikationer:

M7786-910120 Instruktionsbok
M7777-668220 Satslista
M7786-910170 Instruktionsbok, fotogenkök 2-lågigt (tillämpliga delar)
M7777-631280 Tillbehörslista, fotogenkök 2-lågigt (tillämpliga delar)

Kantiner och kokutrustningar

16. Kockkniv 240 mm 1
17. Visp 300 mm 1
18. Stekgaffel 1
19. Stekspade, vinkelbockad

200 mm  1
20. Dunk 1 L (sprit 35) 1
21. Dunkmunstycke 1
22. Dunk 20 L (fotogen 24) 1

Övrig materiel enligt satslista.
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Kokutrustning 20 jägare /S
M8210-113010

Bild 63. Kokutrustning 20 jägare /S

Kantiner och kokutrustningar



95

1. Box 1
2. Fotogenkök, 2-lågigt 1
3. Lock för kokbox 1
4. Skärbräde 1
5. Redskapslåda 1
6. Kittel, aluminium 12 L

med lock 2
7. Påfyllningskanna 1
8. Fodral med reservdelar

och verktyg 1
9. Kittel, aluminium 6 L

med lock 2
10. Konservöppnare, mindre 1
11. Potatisskalare 3

12. Brynstål, runt 450 mm 1
13. Renskniv 80 mm 1
14. Kockkniv, 240 mm 1
15. Portionsskopa 0,3 L 2
16. Stekgaffel 1
17. Stekspade,

vinkelbockad 200 mm 1
18. Bärstropp 2
19. Visp 300 mm 1
20. Gummiskrapa 1
21. Dunk 1 L (sprit 35)  1
22. Dunkmunstycke 1
23. Dunk 20 L (fotogen 24) 1
24. Halvlångpanna, aluminium 1

Övrig materiel enligt satslista.

Samtliga kittlar i satsen är försedda med värmebeständiga hand-
tag. Kokutrustningen packas på samma sätt som kokutrustning
20 /S. Kittlar 6 L förvaras i kittlar 12 L. Bärstropparna används vid
förflyttning av kokutrustningen. Skötselinstruktioner finns på
fotogenköket.

Publikationer:

M7786-910120 Instruktionsbok, kokutrustning 20
M7777-620790 Satslista
M7786-910170 Instruktionsbok, fotogenkök 2-lågigt (tillämpliga delar)
M7777-631280 Tillbehörslista, fotogenkök 2-lågigt (tillämpliga delar)

Kantiner och kokutrustningar
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Bild 64. Kokutrustning 20 jägare B /S

Kokutrustning 20 jägare B /S
M8210-114010

Kokutrustning 20 jägare B är bättre utrustad än kokutrustning 20
och 20 jägare. Den har bland annat mer utrustning för beredning
och tillagning, nytt fotogenkök och är försedd med ett benstativ.

Kantiner och kokutrustningar
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1. Box 1 16. Stekgaffel 1
2. Fotogenkök, 2-lågigt 1 17. Rörsked, plast 1
3. Lock för kokbox 1 18. Kockkniv 240 mm 2
4. Redskapslåda 1 19. Visp 300 mm 1
5. Skärbräde 1 20. Stekspade, vinkelbockad 200 mm 1
6. Nyckel 1 21. Målkärl, rfr 1 L 1
7. Fodral med reservdelar 1 22. Tratt med sil 1
8. Skyddsärm (par) 1 23. Påfyllningskanna 1
9. Portionsskopa 0,3 L 1 24. Kittel, aluminium 12 L med lock  2

10. Brynstål, runt 450 mm 1 25. Dunkmunstycke 1
11. Konservöppnare, mindre 2 26. Dunk 1 L (sprit 35) 1
12. Disktvaga 2 27. Kittel, aluminium 6 L med lock 2
13. Renskniv 80 mm 1 28. Dunk 5 L (fotogen 24) 1
14. Gummiskrapa 1 29. Benstativ 1
15. Potatisskalare 2 30. Halvlångpanna, aluminium 1

Övrig materiel enligt satslista.

Skötselinstruktioner finns i locket.

Kantiner och kokutrustningar

Publikationer:

M7786-910120 Instruktionsbok, kokutrustning 20
M7777-622690 Satslista
M7777-631280 Tillbehörslista, fotogenkök 2-lågigt
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Kokutrustning för amfibieförband
M8210-446010

Förplägnadsmaterielen för marinens amfibieförband består bland
annat av:
• Koktält
• Förrådstält
• Beredningsbord
• Dragkärra
• Drag- och bäranordning för lågtryckspanna 101
• Drag- och bäranordning för kokspis 102

Bild 65. Koktält

Kantiner och kokutrustningar
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Materielen hanteras av en kokgrupp på fem till sju man. Kokgrup-
pen kan grupperas i land (tält), då personalen med hjälp av drag-
och bäranordningarna kan förflytta utrustningen i terrängen.

Kokgruppen kan också grupperas ombord på sjösläp eller lätt
trossbåt. I materielklossen ingår även en belysningssats och ett
dieselelverk på 1800 W.

Publikationer:
M7786-008080 Instruktionsbok.
M7776-672240 Reservdelskatalog
M7777-631190 Tillbehörslista, koktält, K
M7777-631180 Tillbehörslista, förrådstält 15
M7777-631160 Tillbehörslista, transportställ för kokutrustning amfibie, K

Bild 66. Drag- och bäranordning
för lågtryckspanna 101

Bild 67. Drag- och bäranordning
för kokspis 102

Kantiner och kokutrustningar
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Kokredskap B /S
M8210-122000

Kokredskap B utgörs av ett ply-
woodskåp med fem lådor och tre
fack på dörrens insida samt ma-
teriel för ansning, tillagning och
utportionering m m. Enligt pack-
ningsplanen skall materielen för-
varas i olika lådor och fack. Sär-
skilt viktigt är att materiel som är
avsedd för tvätt, disk och renhåll-
ning hålls väl avskild från mate-
riel som används vid beredning
av livsmedel.

Bild 68. Kokredskap B /S

Bild 69. Tillagnings- och utportioneringsredskap

Kantiner och kokutrustningar
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Bild 70. Knivar och brynstål

Publikationer:

M7777-668300 Satslista

Beredningsbord
M7445-171010

Bordet, som är hopfällbart och tillverkat i rostfritt stål, har måtten
700 x 1400 mm.

Under transport skall beredningsbordet vara hopfällt. Vid bered-
ningsarbete skall skärbräde användas.

Bild 71. Beredningsbord

Kantiner och kokutrustningar
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Utspisningssatser

Utspisningsmateriel 1 /S
M8210-182010

Satsen innehåller utrustning för utspisning av 20 personer.
Dessutom ingår kaffepanna 5 L.

Bild 72. Utspisningsmateriel 1 /S

1. Låda 221 med sidolock 1 7. Kockkniv 1
2. Serveringsbricka, plast 5 8. Stekgaffel 1
3. Låda 8501 1 9. Kaffepanna 5 L 1
4. Portionsskopa 0,4 L 2 10. Matskål, plast 20
5. Sugrör, dryck 100 11. Plastmugg 20
6. Matbestick 20

Publikationer:

M7777-622590 Satslista
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1. Diskbalja, plast 65 L 8
  2. Tallrik, plast djup 120
  3. Tallrik, plast flat 120
  4. Tallrikskassett TK 12
  5. Kaffepanna,

aluminium 5 L 3
  6. Mugg, plast 220
  7. Matgaffel 220
  8. Matkniv 220
  9. Matsked 220
10. Tesked 220
11. Tillagnings- och

utspisningsredskap
12. Skärbräde 1

Övrig materiel enligt satslista.

Utspisningsmateriel 220 /S
M8210-221010

Satsen innehåller utrustning för utspisning av 220 personer och
används vid större enheter, exempelvis fältsjukhus. Därutöver
ingår viss beredningsmateriel såsom två brödknivar, skärbräde,
stekspade och konservöppnare.

Till satsen hör också 8 st diskbalja, plast 65 L.

Bild 73. Utspisningsmateriel 220 /S
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Utspisningssatser

Publikationer:

M7777-622660 Satslista



104

Materiel
för diskning
– diskutrustning

Disk- och beredningsbord
M7445-133010

Bordet, som är hopfällbart och tillverkat i rostfritt stål, är avsett att
användas som disk- och beredningsbord.

Kontrollera noga innan bordet börjar användas att det är rätt
hopsatt. Under transport skall bordet vara hopfällt. Vid bered-
ningsarbete skall det först rengöras noga. Skärbräde skall använ-
das.

Bild 74. Disk- och beredningsbord
600 x 1800 mm
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Diskbalja, plast 65 L
M7427-408010

Bild 75. Diskbalja, plast 65 L

Diskkar
M7427-312010

Bild 76. Diskkar

Materiel för  diskning – diskutrustning
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Diskmateriel för arméns fältsjukhus /S och
diskutrustning för marint stridssjukhus /S

M8238-311010, M8238-323010

Diskutrustningen består av:
• Grovdisk (förspolningskar, handdiskkar och sköljkar)
• Diskmaskin
• Förspolningskar med förspolningsdusch för diskmaskin
• Torkställ med diskkorgar
• Upplagsbord för grovdisk
• Bord för hantering av diskkorgar
• Matavfallskärl.

Utrustningen inryms i två stycken sammankopplade sjukvårds-
tält 3 och sköts av två man. Varmvatten erhålls från ett varm-
vattenaggregat 1.

Utrustningen strömförsörjs med 3 x 230 V från mobilt elverk och
uppvärmning av tälten sker med ett varmluftsaggregat 75.

Bild 77. Diskmaskin

Materiel för  diskning – diskutrustning
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Bild 78. Diskmateriel för arméns fältsjukhus och marint stridssjukhus

Publikationer:

M7786-008090 Instruktionsbok, diskmateriel för  fältsjukhus och stridssjukhus
M7776-672260 Reservdelskatalog, diskmateriel för fältsjukhus och stridssjuk-

hus
M7777-623330 Satslista, diskmateriel för fältsjukhus
M7777-623320 Satslista, diskutrustning för stridssjukhus
M7782-010442 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Materiel för  diskning – diskutrustning

Förspolningskar
för diskmaskin

Diskmaskin

Torkställ för
diskkorgar

Upplagsbord

Grovdisk
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Diskutrustning för basbataljon /S
M8238-309010

Diskutrustningen består av:
• Disklinje
• Upplagsbord för disk
• Matavfallskärl
• Pumpaggregat
• Värmeväxlare.

Utrustningen placeras i ett tält 5 x 5 m och sköts av två man. Vatten
erhålls från 500-liters vattencisterner och ånga från kokets låg-
tryckspanna 101.

Utrustningen strömförsörjs från mobilt elverk.

Pumpaggregat

Disklinje

Upplagsbord

Värmeväxlare

Materiel för  diskning – diskutrustning

Bild 79. Diskutrustning för basbataljon
Publikationer:
M7786-008070 Instruktionsbok
M7776-672250 Reservdelskatalog
M7777-623340 Satslista
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Materiel
för transport
och förvaring
av kylvaror

Materielen är avsedd för förvaring och transport av kylda kött-
och charkprodukter. Temperaturen på produkterna skall vid in-
sättning ligga mellan +2 och 4°.

Kylblock till termoskåp
M2870-860210

Samtliga termoskåp och termoboxar levereras med kylblock. Vid
nedfrysning skall frysutrustningen, frysbox, frysrum etc hålla
lägre temperatur än -23°. Kylblocken skall placeras i frysutrym-
met, så att luften har fritt tillträde till kylblockens båda sidor.
Nedfrysningen av kylblocken är klar då vätskan i kylblocken
övergått i fast form. Kontrolleras genom att kylblocken skakas.
Nedfrysningstiden enligt ovanstående anvisning blir ca 24 tim-
mar.

Ej infrysta kylblock skall plockas ur termoskåp och termo-
boxar då dessa i regel håller en högre temperatur än kylva-
rorna.
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Transportback med lock
M7428-126001

Köttbox
M7255-601000

Boxen är avsedd för två transportbackar med lock och rymmer ca
40 kg köttvaror. Transportbackar ingår inte i utrustningen.

Bild 80. Transportback med lock

Bild 81. Köttbox med transportbackar med lock

Bild 82. Köttbox, dubbelmontering

Vid fastsättning på fordon låses köttbox-
en fast i fästramen med de beslag som
finns på boxen. På boxens tak finns dess-
utom beslag för fastsättning av ytterliga-
re en köttbox. Dörren är försedd med
beslag för hänglås.

I köttboxar, termoskåp, skafferiskåp, kylbe-
hållare samt kylsläpvagnar och kylbilar in-
går som tillbehör transportback med lock.
Varje transportback rymmer 18-20 kg ben-
fritt kött eller charkprodukter.

Beträffande rengöring av transportbacken
se sid 36.

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Termobox MT
M7255-605011

Termoboxen rymmer inte någon transportback med lock. I termo-
boxen kan 20 kg kylda köttvaror förvaras. Temperaturstegringen
blir ca 4° per dygn vid en yttertemperatur av +20˚. Detta under
förutsättning att boxen är fylld, kylblocket är nedfryst och att
boxen hela tiden är stängd.

Bild 83. Termobox MT

Publikationer:
M7777-630670 Tillbehörslista

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Termoskåp 2 MT
M7255-223011

Termoskåpet är försett med två transportbackar med lock och två
kylblock. På dörren finns en svart skrivtavla (för märkning m m).
Skåpet rymmer ca 40 kg köttvaror.
Kyleffekt : Se Termobox MT.

Bild 84. Termoskåp 2 MT med två transportbackar
och två kylblock

Bild 85. Termoskåp 2 MT
Publikationer:
M7777-630630 Tillbehörslista

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Termoskåp 4 MT
M7255-224011

Termoskåpet är försett med fyra transportbackar med lock och två
kylblock. Det rymmer ca 80 kg köttvaror.

Dörren till termoskåpet är låsbar och försedd med svart skrivtavla.
Skåpen är dessutom staplingsbara på varandra.
Kyleffekt : Se termobox MT.

Bild 86. Termoskåp 4 MT

Bild 87. Termoskåp
4 MT med fyra
transportbackar och
två kylblock

Publikationer:

M7777-630640 Tillbehörslista

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Kylbehållare 2700 L A /T
M7073-676011

Kylbehållaren utgörs av ett transportabelt, isolerat utrymme be-
stående av maskinrum och kylrum. Kylaggregatet drivs av ett
eget, bensindrivet motorelverk. Det kan även anslutas till nät,
230 V 1-fas.

I kylrummet finns en värmeslinga, som kopplas in när temperatu-
ren närmar sig 0˚.

Kylaggregatet får inte vara i drift under förflyttning på fordon
med hänsyn till kravet på jordning.

Behållarens kylrum är försett med 48 transportbackar med lock
och rymmer ca 1 000 kg köttvaror.

Den kan också utnyttjas för förvaring av andra livsmedel som
kräver kyla.

Vid en yttertemperatur av -20˚ till +20˚ kan en temperatur av +4˚
hållas i behållaren.

Kylbehållaren skall i krig utnyttjas vid underhållsanstalter. Under
fredsutbildning kan den även användas vid bristande tillgång på
kylbilar, kylrum eller motsvarande.

Bild 88. Kylbehållare 2700 L A /T

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Bild 89. Kylbehållare 2700 L A, kylrum

Publikationer:

M7773-667070 Instruktionsbok
M7776-672140 Reservdelskatalog
M7787-005540 Reparationsbok
M7777-630330 Tillbehörslista
M7782-008710 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-008370 Materielvårdsschema grundtillsyn
M7706-006450 Utbildning instruktörer/brukare
M7706-006481 Utbildning tekniker/mekaniker

Kylsläpvagn 301 MT
M5052-301011

Kylsläpvagnen är ett transportabelt kylrum. Kylrummet, som är
monterat på en tvåaxlad, bromsad släpvagn är avsett för nedkyl-
ning och förvaring av livsmedel, främst kött- och charkprodukter.
Kylrummets volym är ca 15 m3 och det rymmer 135 transportbackar.

Kylaggregatet har kapacitet att kyla ner 2 500 kg kött från 25 till 5°
på ca 24 timmar. Detta gäller vid en yttertemperatur på 20° och vid
insättning av 200 kg kött per timme.

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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I aggregatet finns en värmeslinga som används för att hålla rätt
temperatur i kylrummet vid låg yttertemperatur.

Kylsläpvagnen strömförsörjs med 3 x 230 V från mobilt elverk
eller nät, alternativt 400 V från nätet.

Bild 90. Kylsläpvagn 301 MT

Bild 91. Kylsläpvagn 301, kylrum

Publikationer:

M7786-910190 Instruktionsbok
M7776-672230 Reservdelskatalog
M7787-006680 Reparationsbok
M7777-630340 Tillbehörslista
M7782-010000 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-010150 Materielvårdsschema grundtillsyn
M7782-010010  Smörjschema

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Kylbilar

Inom Försvarsmakten finns, förutom kylbehållare 2700 L A och
kylsläpvagn 301, ett antal olika typer av kylfordon för transport
av kylvaror. I huvudsak anskaffas dessa fordon i samband med
mobilisering. Här nedan presenteras en typ av kylfordon som
finns inom Försvarsmakten.

Bild 92. Kylbil 252 /T

Materiel för transport och förvaring av kylvaror
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Förvarings-
materiel för
livsmedel, mat
och dryck

Isolerkärl 13 L MT och 18 L MT
M7032-830611, M7032-832011

Isolerkärlen är avsedda för distribution och förvaring av varm
eller kall mat och dryck.

Till kärlen hör två innerbehållare med lock. Kärlen kan även
användas utan innerbehållare.

Isolerkärlen är försedda med bärhandtag och locken till kärlen
med luftventil och tappkran.

Beträffande varmhållningsförmåga se instruktionsbok.

Isolerkärlen får inte utsättas för stark värme (vid drygt 100°
deformeras kärlets innerväggar). Om ångrör används för
varmhållning eller förvärmning, måste man se till att röret
inte ligger an mot kärlets vägg.

För handhavande och vård finns anvisningar i instruktionsboken.
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Bild 95. Kärl med innerbehållare

Publikationer:

M7786-008040 Instruktionsbok, isolerkärl 13 L och 18 L
M7777-667060 Tillbehörslista, isolerkärl 13 L
M7777-631260 Tillbehörslista, isolerkärl 18 L

Bild 93. Isolerkärl 18 L MT Bild 94. Isolerkärl 13 L MT

Förvaringsmateriel för livsmedel, mat och dryck
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Isolerkärl 10 L MT
M7032-830411

Bild 96. Isolerkärl 10 L MT

Lock med
handtag och
luftventil

Gummi-
packning

10 L = 6 cm
från övre kanten

Innerkärl

Ytterkärl

Bild 97. Isolerkärl 10 L, isärtaget

Konstruktion och handhavande

Ytterkärlet har dubbla väggar och är av glasfiberarmerad polyes-
terplast. Mellan inner- och yttervägg finns ett inneslutet isole-
ringsmaterial. Runt kärlet finns upptill ett spännband och nedtill
en bottenring, båda försedda med byglar för fäste av bärremmar.

Förvaringsmateriel för livsmedel, mat och dryck
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På locket, som är försett med en luftventil, sitter ett handtag
kombinerat med lockspänningsanordning och på dess undersida
finns en gummipackning i ett spår i lockramen. Innerkärlet är
tillverkat i aluminium.

Innerkärlet placeras inuti ytterkärlet. Kärlet förvärms med varmt
vatten eller ånga. Maträtten eller drycken hälls i innerkärlet (6 cm
från övre kant = 10 L, 2 cm från överkant = 12 L). Skall rätten
varmhållas under längre tid och/eller vid mycket låg yttertempe-
ratur kan den sedan den hällts upp i kärlet kokas upp med ånga.
Om så sker bör dock kärlet inte fyllas så mycket att rätten kan koka
över och rinna ner mellan inner- och ytterkärlet.

Omedelbart efter fyllning eller uppkokning sätts locket på och
spänns fast genom att man vrider handtaget åt det håll som är
motsatt pilarnas märkning ÖPPN. Handtaget vrids tills det slirar.
Beträffande varmhållningsförmåga se instruktionsbok, isolerkärl
13 L och 18 L.

Isolerkärlet kan bäras antingen i lockhandtaget eller på ryggen i en
provisorisk bäranordning, t ex stridssele.

Då locket skall öppnas trycks först knappen på luftventilen ner, så
att undertrycket i innerkärlet jämnas ut. Sedan öppnas låsanord-
ningen genom att man vrider handtaget i pilens riktning.

Vid diskning vid en yttertemperatur under 0° får locket inte
sänkas under vatten. Risk föreligger att låsanordningen fryser
fast. Efter diskningen avtorkas materielen. Om möjligt ställs kär-
len upp och ned på underlag så att luften fritt kan cirkulera. Övrig
vård enligt instruktionsbok för isolerkärl 13 L och 18 L.

Publikationer:
M7777-667040 Tillbehörslista
M7786-008040 Instruktionsbok, isolerkärl 13 L och 18 L (tillämpliga delar)

Förvaringsmateriel för livsmedel, mat och dryck
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Isolerlåda MT
M7032-830201

Nivå 24 L

Kokställ

Lock

Ytterkärl

Dyna

Kittel 24 L

Bild 98. Isolerlåda MT och kittel 24 L

Konstruktion och handhavande

Isolerlådan är tillverkad av dubbla plåtväggar och utrustad med
låsbart lock, två bärhandtag och beslag att fästa bärremmar i vid
transport. Isolerlådan innehåller ett kokställ av plåt och en isole-
ringsdyna av väv eller plast. Dessa används till kittel 24 L vid
isolerkokning och för varmhållning av färdiglagad mat eller
dryck. Isoleringsdynor bör förvaras torrt. Isoleringsförmågan
sjunker starkt om dynorna är fuktiga. När kokstället inte används
förvaras det i botten på isolerlådan med kittel 24 L isatt.

Vid förvaring av färdiglagad mat eller dryck förvärms kitteln med
varmt vatten eller ånga. Den fylls därefter till ca 3 cm från
nivåkanten. Skall varmhållning ske under längre tid och/eller vid
mycket låg yttertemperatur kan maten kokas upp sedan den
hällts i kitteln. Detta görs antingen direkt på spisen eller med ånga
sedan kitteln placerats i isolerlådan. Den täcks därefter omedel-
bart med dyna och lock.

Publikationer:
M7777-667010 Tillbehörslista

Förvaringsmateriel för livsmedel, mat och dryck



123

Skafferiskåp 200 L /T
M7255-604011

Bild 99. Skafferiskåp 200 L /T

Skafferiskåpet används för förvaring av förrådsvaror m m (torra
varor). Det består av fyra fack som innehåller tre plastlådor med
lock, en transportback med lock och två skärbrädor av plast.
Endast livsmedel får förvaras i skafferiskåpet.

Plastlådorna och transportbacken med lock kan användas vid
livsmedelsersättning (som skydd av känsliga livsmedel).

Publikationer:

M7777-630260  Tillbehörslista

Förvaringsmateriel för livsmedel, mat och dryck
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Materiel
för vattenrening

Vattenförsörjningen är en del av koktjänsten. Kompani (motsva-
rande) skall vara självförsörjande ifråga om vatten. För vattenför-
sörjningen svarar i första hand kokgruppen (motsvarande), som
vid behov förstärks med personal och fordon eller båtar. Riktvär-
den för beräkning av vattenförbrukning vid olika slags verksam-
het finns på sid 41.

Vattenverkskärra MT
 M2310-251011

Bild 100. Vattenverkskärra MT
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Vattenverkskärran är ett enaxligt, transportabelt reningsverk som
av råvatten från ytvattentäkter framställer renat vatten av livs-
medelskvalitet. Reningsprocessen består av en mekanisk filtre-
ring med en efterföljande klorering varvid praktiskt taget alla
organismer dödas.

Maximal kapacitet är 10 m3/h.

Kärran är bland annat försedd med ett motordrivet pumpaggre-
gat och en fotogenkamin för uppvärmning av maskinrummet. För
anslutning till råvattentäkt finns lösa rör och rörkrökar och som
renvattenledning vattenslang.

Vattenverkskärran har ett eget 12 V-system som strömförsörjer
inre belysning och maskinell utrustning.

Publikationer:
M7786-005580 Instruktionsbok
M7776-672150 Reservdelskatalog
M7787-005990 Reparationsbok
M7787-005530 Truppreparationer
M7777-118330 Tillbehörslista
M7782-006850 Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-008420 Materielvårdsschema grundtillsyn
M7782-006860 Smörjschema
M7787-007110 Rostskyddsschema
M7706-006461 Utbildning instruktörer/brukare
M7706-006491 Utbildning tekniker/mekaniker

Bild 101. Vattenverkskärra, interiör Bild 102. Hyllor med tillbehör,
manöverskåp m m

Materiel för vattenrening



126

Vattenfilter 1000 L/H MT
M2310-207011

Vattenfilter 1000 L/H skall användas tillsammans med vatten-
pump 24 V eller vattenpump 1500 L/H.

Dessutom behövs vattenslang 5 m och lämplig behållare för det
renade vattnet (cistern eller dunk).

För att underlätta filtrering vid minusgrader finns en uppvärm-
ningsanordning där det bland annat ingår en vattenfiltervärmare
med kapell.

Bild 103. Vattenfilter 1000 L/H MT

1

2

3

4567

8

9

10

11

1. Filterinsatser
2. Flottör med flottörlina
3. Förbindningsslang 0,44 mm
4. Tappslang 0,35 m
5. Filterplåt, övre med

packning

6. Filterhållare
7. Filterplåt, undre
8. O-ring
9. Lock

10. Lockpackning
11. Behållare

Materiel för vattenrening
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Bild 104. Vattenfilter 1000 L/H
med vattenpump 24 V,
pumpstativ och vattenslang

Bild 105. Kapell, vattenfilter-
värmare, vattenpump 1500 L/H
och vattenfilter 1000 L/H
monterat

Publikationer:

M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7777-662090 Tillbehörslista
M7777-621070 Satslista, uppvärmningsanordning för vattenfilter 1000 L/H
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Filtervärmaren hängs i krok på pumpstativet. Brinntiden vid full
tank är ca 17 tim.

Skötselinstruktion finns placerad på värmaren.

Reservdelar och verktyg till vattenfiltervärmaren förvaras i en
ficka på kapellets insida.

Beträffande klorering, övrigt handhavande och vård se sid 41 och
”Vattenmateriel beskrivning vattenrening”.

Vattenfiltervärmaren får inte användas
till annan uppvärmning.

Materiel för vattenrening
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Vattenfilter 5 MT
M2310-205011

I utrustningen ingår bland annat handpump med filterstav, sug-
slang med sil och flottör, extra filterstavar och behållare för kal-
ciumhypokloritpulver.

När råvattnet passerar filterstaven sker en mekanisk rening av
vattnet. Därefter skall vattnet kloreras.

Kapaciteten är 4 liter/min.

Beträffande klorering, övrig hantering och vård se sid 41 samt
Vattenmateriel beskrivning vattenrening.

             Bild 106. Vattenfilter 5 MT

Publikationer:

M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7777-630870   Tillbehörslista
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

1

2

3

4

5

67

1. Vattenfilter 5
2. Förvaringslåda
3. Plastburk 1000 ml
4. Filterpatron

250x70 mm, 2 st
5. Reserv-

packningar
6. Spårnyckel
7. Sugslang med

sil och flottör

Övrig materiel
enligt tillbehörslista.

Materiel för vattenrening
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Publikationer:

KLK-400977     Beskrivning
M7777-631400  Tillbehörslista

Vattenrenare för enskild soldat /K
M2312-203011

Vattenrenaren används av soldaten för att säkerställa vätskeba-
lansen vid aktiviteter när normal vattenförsörjning inte fungerar.

Desinfektering av vattnet sker när detta passerar genom renaren,
varför klorering inte skall utföras.

Materielen förvaras i förslutningsbar påse tillverkad i kraftig
plastfolie.

Materiel för vattenrening

Bild 107.
Vattenrenare för enskild soldat /K

1. Vattenrenare
2. Sugslang med munstycke
3. Beskrivning
4. Extra förfilter, 2 st
5. Förvaringspåse

1

23

4

5
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Vattenrenare för stridspar /T
M2312-204011

Vattenrenaren kan producera renat vatten till såväl mat som
dryck.

Den har en kapacitet av ca 0,4  liter/minut. En extra uppsättning
filter ingår.

Desinfektering av vattnet sker vid passage genom renaren varför
klorering inte skall utföras.

Vattnet skall därefter stå i 3 minuter (vintertid 5 minuter) innan det
får användas.

Det renade vattnet är avsett för direkt förbrukning, vilket i detta
sammanhang innebär att det bör förbrukas inom 8 timmar.

Som tillbehör medföljer även testutrustning för kontroll av re-
ningsförmågan.

Bild 108. Vattenrenare för stridspar /T

Publikationer:

KLK-301005      Beskrivning
M7777-631410 Tillbehörslista
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

1

2

3

45

6

7

8

1. Vattenrenare
2. Extra filter
3. O-ring till kolv med

monteringsanvisning
4. Beskrivning
5. Testutrustning
6. Utloppsslang
7. Inloppsslang med sil
8. Förvaringsväska

Materiel för vattenrening



131

Vattenrenare för pluton /T
M2312-205011

Vattenrenaren är försedd med en handpump och har en kapacitet
av ca 5 liter/minut.

I materielen, som är packad i en plywoodlåda, ingår bland annat
en extra uppsättning med filter, filterhusnyckel och packningar.
Desinfektering av vattnet sker när detta passerar genom renaren
varför klorering inte skall utföras.

Det renade vattnet är avsett för direkt förbrukning, vilket i detta
sammanhang innebär att det bör förbrukas inom 8 timmar.

                Bild 109. Vattenrenare för pluton /T

Publikationer:
M7773-000511 Beskrivning
M7777-631420 Tillbehörslista
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

1 2

3

4

56

7

8

9

1. Vattenrenare
2. Förvaringslåda
3. Extra filterpatroner
4. Reservpackningar
5. Filterhusnyckel
6. Utloppsslang
7. Inloppsslang
8. Förfilter
9. Beskrivning

Materiel för vattenrening
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Utrustning för
transport och
förvaring av vatten

Denna materiel är avsedd för hantering av renat vatten och skall
inte användas för annat ändamål.

Vattenpump 1500 L/H MT
M2336-122111

Utrustningen består av för-
utom vattenpump 1500 L/H
ett pumpstativ och en tapp-
slang.

Vattenpumpen, som är av typ
klaffpump, används vid
transport av renat vatten från
exempelvis vattencistern
250 L eller vid vattenrening
med vattenfilter 1000 L/H.

Bild 110. Vattenpump
1500 L/H MT med sugslang

Publikationer:

M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7777-662100 Tillbehörslista
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
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Vattenpump 24 V /T
M2334-608011

Vattenpump 24 V ersätter tidigare beskriven vattenpump 1500
L/H, vilken skall fungera som reservpump.

Pumpen, som är av impellertyp, monteras på samma plats på
pumpstativet som tidigare vattenpump 1500 L/H.

Bild 111. Vattenpump 24 V /T,
uppackad

1. Vattenpump 24 V
med demonterad  impeller

2. Skarvhylsa, 2-polig
3. Skarvkabel, hjälpstartkabel
4. Reservdelar
5. Kabel 24 V, 15 m

Övrig materiel enligt tillbehörslista.

Bild 112. Vattenpump 24 V
på pumpstativ med slangar
och anslutningskabel

Publikationer:

M7786-009320 Instruktions-
bok

M7777-631320 Tillbehörslista
M7782-010030 Vattenmate-

riel, materiel-
vårdsschema
daglig och sär-
skild tillsyn

43

2

1

5

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Pumputrustning för vattencistern 5000 L /S
M8240-104010

Pumputrustningen är avsedd att användas vid pumpning av
renat vatten från transportcistern på lastbilsflak till cistern på
marken. Pumpaggregatet är då uppställt på lastbilsflaket bakom
transportcisternen.

I pumputrustningen ingår förutom ett pumpaggregat även tillbe-
hör och reservdelar samt utrustning för fyllning av transportcis-
ternen från vattenledningsnät.

Bild 113. Pumpaggregat med
reservdelar och tillbehör

Publikationer:

M7786-910110 Instruktionsbok
M7776-672190 Reservdelskatalog
M7787-006630 Reparationsbok
M7777-622710 Satslista
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7782-010090 Materielvårdsschema grundtillsyn
M7706-006561 Vattenmateriel, utbildning instruktörer/brukare

4

3

2

1

5678910

11

12

13

14

15

16

17

1. Pumpaggregat
2. Verktyg och reservdelar
3. Dunk 20 L
4. Plastdunk 5 L
5. Plastflaska 1 L
6. Avtappningsslang, K
7. Tratt 100 mm
8. Lastsurrning 1, K
9. Brandposthuvud med bajonettkoppling

10. Brandposthuvud  med fotskruv

11. Överfyllnadsskydd transport
12. Övergångsdel med ögonblickshylsa
13. Övergångsdel med fotskruv
14. Brandpostnyckel
15. Vattenslang 10 m
16. Sugslang 1,2 m
17. Reservpackningar

Övrig materiel enligt satslista.

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Vattendunk 25 L
M7063-169010

Vattendunk 25 L finns i två versioner som båda är tillverkade i
plastmaterial av livsmedelskvalitet. En är försedd med fast av-
tappningskran, vilket den andra däremot saknar.

Passande avtappningskran finns på den civila marknaden
och kan anskaffas lokalt.

Bild 114. Vattendunk 25 L med och utan
avtappningskran

Publikationer:
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Vattensäck 25 L
M7072-103010

Vattensäck 25 L är avsedd för förvaring och handtransport av
renat vatten. Säcken är tillverkad i gummibelagd polyamidväv av
livsmedelskvalitet. Den är upptill utformad som en påfyllnings-
tratt och försedd med en plastpropp. Upptill finns även ett bär-
handtag och nertill finns en avtappningsventil.

Beträffande handhavande och vård seVattenmateriel beskrivning
vattenrening.

Påfyllningstratt

Plastpropp Bärhandtag

Avtappningsventil

Publikationer:
M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Utrustning för transport och förvaring av vatten

Bild 115. Vattensäck 25 L
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Vattencistern 250 L MT och 500 L MT
M7075-807011, M7075-805011

Cisternerna är tillverkade i gummibelagd polyamidväv av livs-
medelskvalitet. På översidan finns en in- och utloppsfläns som är
försedd med avstängningsventil och klokoppling för anslutning
av vattenslang.

På cisternens mitt finns en luftventil och längs med långsidorna
sitter sex bärhandtag.

Handhavande och vård utförs enligt föreskrifter i Vattenmateriel
beskrivning vattenrening samt materielvårdsschema.

Luftventil

Tappslang 1 m

In- och utlopps-
ventil

Klokoppling

Bärhandtag

Publikationer:

M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7777-667090 Tillbehörslista, vattencistern 250 L MT och 500 L MT
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

Utrustning för transport och förvaring av vatten

Bild 116. Vattencistern 250 L MT



138

Innercistern till vattencistern 250 L
M7075-807119

Innercisternen är tillverkad i ett flerskiktat plastlaminat av livs-
medelskvalitet. Den är av engångstyp och skall monteras invän-
digt i vattencistern 250 L. Under påfyllning vecklar sedan inner-
cisternen ut sig invändigt i vattencisternen. Samma innercistern
kan användas under en period av ca sex veckor.

Vid frysrisk genomförs åtgärder för att minska risken för frysning
(se Vattenmateriel beskrivning vattenrening).

Ånga från lågtryckspannan kan dock inte ledas in i vattencister-
nen när innercistern används, då övertrycket inte kan släppas ut
via luftventilen. Vid stark kyla och om cisternen inte kan förvaras
frostfritt kan man välja att inte montera innercistern.

Publikationer:

M7780-004391 Instruktion
M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening

Bild 117. Innercistern 250 L

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Vattencistern 5000 L MT och 10000 L MT
M7075-810011, M7075-806011

Cisternerna är tillverkade i trelagers gummiduk av livsmedels-
kvalitet. Den mindre cisternen har tre anslutningar för fyllning
och tömning, medan den större har fyra.

Båda cisternerna har två diagonalt placerade avtappningspluggar
och överfyllnadsskydd.

På långsidorna finns bärhandtag för hantering av tom cistern.
Vattencistern 5000 L används som transportcistern på lastbilsflak
och som markcistern vid vattenförbrukare. Den större cisternen
används endast som markcistern.

Cisternerna transporteras och förvaras i lådor. Tillbehören finns i
en särskild låda.

Noggrann rengöring utförs vid speciellt utsedda verkstäder.

Bild 118. Vattencistern 10000 L
Publikationer:

M7786-006740 Instruktionsbok, vattencistern 5000 L och 10000 L
M7776-672180 Reservdelskatalog, vattencistern 5000 L och 10000 L
M7777-630890 Tillbehörslista, vattencistern 5000 L MT
M7777-630900 Tillbehörslista, vattencistern 10000 L MT
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7706-006561  Utbildning instruktörer/brukare

Anslutningar för
fyllning och tömning

Avtappningsplugg

Bärhandtag

Överfyllnadsskydd

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Isolertäcke 5000 /S och 10000 /S
M8240-105010, M8240-106010

Isolertäckena är avsedda för vattencistern 5000 L och 10000 L. Vid
kyla skall de förhindra att vattnet i cisternerna fryser. Sommartid
används täckena för att hålla vattnet så svalt som möjligt.

Isolertäckena är tredelade och tillverkade i väv av plast med
innesluten isolering. De är utrustade med tillslutningsbara öpp-
ningar för cisternens anslutningar.

Utrustning för transport och förvaring av vatten

Öppning för
överfyllnadsskydd Rep för hopfogning

Inre lucka Yttre flik

Bild 119. Isolertäcke

Publikationer:
M7786-006740 Instruktionsbok, isolertäcke 5000 L /S och 10000 L /S
M7777-623160 Satslista, isolertäcke 5000 L
M7777-623170 Satslista, isolertäcke 10000 L
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
M7706-006561  Utbildning instruktörer/brukare
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Reparationssats för vattenmateriel /S
M8610-012010

I reparationssatsen finns bland annat utrustning för mindre repa-
rationer på vattencisterner samt vissa reservdelar till dessa och
utbytesdetaljer till vattenpump 1500 L/H.

Komplettera om brist uppstår.

Publikationer:

M7786-006740 Instruktionsbok för vattencisterner, isolertäcken och vattenslang
M7777-668670 Satslista
M7773-669010 Vattenmateriel beskrivning vattenrening
M7706-006561 Utbildning instruktörer/brukare

Vattensläp 12/80

Vattensläp 12/80 är en ombyggd Släpvagn 2041 MT (M5058-
204111) vilken har försetts med Vattentank 2000 L (M7072-301010)
och Utrustning, vattentank 2000 L  /S (M8240-103010).

Dessutom finns förvaringsplats för 1 m3 ved.

Förvaringsplats för 1 m3 ved

Utrustning, vattentank 2000 L Vattentank 2000 L

Bild 120. Vattensläp 12/80

Utrustning för transport och förvaring av vatten



142

1. Brandposthuvud med bajonettkoppling 1
2. Brandposthuvud med fotskruv 1
3. Brandposthuvud med ögonblickskoppling 1
4. Övergångskoppling, dubbel 1
5. Packningar för brandposthuvud och

brandslangskoppling 10
6. Brandpostnyckel 1
7. Tapppslang 1 m 2
8. Övergångskoppling 1
9. Vattenslang 10 m 1

Övrig materiel enligt satslista

Publikationer:

M7777-622450 Satslista, utrustning vattentank 2000 L
M7782-010030 Vattenmateriel, materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn
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Bild 121. Utrustning till vattentank 2000 L /S

Utrustning för transport och förvaring av vatten
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Hygienmateriel

Hygienutrustning för kokgrupp /S
M8220-506010

Utrustningen består av hopfällbart handtvättställ, rullställ med
skyddshuv för torkrulle, nagelborste och två avtappningsventiler.

Handtvättstället är försett med stativ för vattendunk 25 L och
avtappningsventil med dräneringsslang.

Materielen förvaras och transporteras i plywoodlåda.

I samband med att hygienutrustningen skall användas komplet-
teras den med handrengöringsmedel, handdesinfektionsmedel
och torkrullar, vilka packas i transportlådan.

Bild 122.
Hygienutrustning
för kokgrupp, monterad

Publikationer:

M7773-000481 Beskrivning
M7777-623700 Satslista
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Begrepps-
förklaringar

Dagsportion Samtliga måltider under ett dygn för en per-
son eller erforderliga livsmedel för dessa
måltider.

Djupfrysta Livsmedel som infryses ned till -18º eller läg-
livsmedel re temperatur och därefter förvaras vid högst

-18 º.

Ersättningsbehov Behov av förnödenheter och tjänster som
tillförs förband/system för att ersätta av-
gångar i krig eller neutralitet. Omfattar även
förlust- och lokaliseringsreserv (FOL).

Fältmarketenteri Marketenteri vid utbildnings- och krigsför-
band.

Förplägnads- Försörjning med och vård av livsmedel och
tjänst emballage till livsmedel. Omfattar även trans-

port, tillagning, beredning, utspisning, ut-
fodring, försäljning av livsmedel och marke-
tenterivaror samt undanförsel.

Förrådsvaror Andra livsmedel och fodermedel än kylva-
ror, kylkonserver och djupfrysta varor.

Helkonserv, Livsmedel som hermetiskt har inneslutits i
civil förpackning och värmebehandlats så att mik-

roorganismer och enzymer inte kan göra livs-
medlet otjänligt som människoföda eller i
övrigt nämnvärt förändra livsmedlet vid för-
varing under minst ett år i en temperatur av
upp till + 20°.
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Helkonserv, Hermetiskt förpackat sterilt livsmedel som
Försvarsmakten för sin hållbarhet inte är beroende av någon

särskild förvaringsmiljö. Hållbar i minst 5 år.

Jägarportion Dagsportion av speciallivsmedel för jägar-
soldat (motsv) avsedd att användas då ut-
spisning inte kan ske från kokgrupp.

Kokgrupp Organisatorisk enhet med personal och ut-
rustning för tillagning av mat och utspisning
i fält.

Kvarter- Utspisning mot betalning exempelvis i lunch-
förplägnad restaurang, skolbespisning eller enskilt hem.

Kylkonserv Hermetiskt förpackad kylvara som för sin
hållbarhet är beroende av att förvaras i kyla
(högst +8º) och som behandlats så att den vid
sådan förvaring är hållbar under minst sex
månader.

Kylvara Annat livsmedel än djupfryst livsmedel som
för sin hållbarhet är beroende av att förvaras
i kyla (högst +8º).

Livsmedel Matvara, dryckesvara (även vatten), njut-
ningsmedel eller annan vara som är avsedd
att förtäras med undantag av vara på vilken
läkemedelsförordning äger tillämpning.

Livsmedelsbok I denna planläggs och redovisas livsmedels-
tjänsten i fält vid kokgrupp och i skeppskök
(motsv).

Livsmedels- Hämtning eller mottagning av livsmedel och
ersättning emballage för att ersätta förbrukade livsmedel

och uppnå anbefalld underhållssäkerhet.

Materieltjänst Försörjning med och underhåll av materiel.

CD-MVIF Materielvård i Försvarsmakten M7702-520000.

Begreppsförklaringar
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Mobiliserings-/ Speciallivsmedel för användning de första
förrådslivsmedel mobiliseringsdygnen om andra livsmedel

inte finns att tillgå.

Måltidsordning Det antal måltider samt de tidpunkter för
utspisning som är mest lämpliga för att ska-
pa ett högt fysiskt stridsvärde.

Nödlivsmedel Speciallivsmedel som är avsedda att använ-
das av den enskilde när andra livsmedel inte
finns att tillgå. Nödlivsmedel ingår i person-
lig utrustning samt i utrustning för livbåt,
livflotte m m.

Prefabricerade Beredda råvaror: produkter som delvis be-
livsmedel arbetats, men som fordrar såväl ytterligare

beredning som värmebehandling eller tillag-
ning.

Halvfabrikat: produkter som undergått yt-
terligare behandling och som endast fordrar
värmebehandling eller tillagning.

Helfabrikat: helt färdigställda produkter där
endast eventuell värmning återstår.

Speciallivsmedel Livsmedel som fyller speciella krav på lag-
ringsbeständighet, hanterbarhet och tillag-
ning m m. Speciallivsmedel sammanförs med
hänsyn till användningsändamål i satser.

Specialkost Särskild kost, t ex glutenfri kost, laktosredu-
cerad kost, vegetarisk kost.

Stat Den mängd livsmedel som erfordras för en
person under en bestämd tid, oftast ett dygn.

Stridsportion Dagsportion av speciallivsmedel avsedd att
användas då utspisning inte kan ske av fär-
diglagad mat och dryck från kokgrupp (mot-
sv).

Begreppsförklaringar
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Stridsvärde Enskild soldats eller förbands förmåga att
lösa viss uppgift.

Utspisning Servering i Försvarsmaktens militärrestau-
ranger, från kokgrupper (motsv) och om-
bord.

Utrustningsbehov Ett krigsförbands reglementerade utrustning
enligt utrustningstabellen samt behov för sär-
skild verksamhet.

Vattentjänst Försörjning med och vård (rening) av vatten
och vattenmateriel.

Begreppsförklaringar
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Bilaga 1

Ordermall

Orintering Fi .............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Vårt kompani .............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Vår pluton1 .............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Vår grupp1 .............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
1 Posttjänst, transporter, förläggning, vård fordon, rekuppg

Livsmedelsersättning ........................................................................................

Matsedel ........................................................................................ (nästa mål)

Antal portioner ........................................................................................

Utskick ........................................................................................

Maten klar ........................................................................................

Kommande mål ........................................................................................

Handräckning ........................................................................................

Order ........................................................................................ (kokplan)

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Ordermall
(Exempel)
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Bilaga 2

Kokplan

Matsedel/råvaror Färdig
mat

Kl Recept/hänvisning Ansvariga

Kokplan för ......................... Datum..........................

Utspisning vid kok

Utskick

Ansvarig

Diskplats Avfallsplats Påfyllning av dryck Klart (tidsnummer)

Matutdelare

Pluton/tropp

Antal

Klart (tidsnummer) Ansvarig Antal kärl

HämtningIsolerkärl åter senastSopsäck och portioneringsbestick

Kokgruppchef .................................................................................................................................................

Livsmedelsersättning Kl Hämtningsplats Ansvarig

Kvällsmål

Frukost

Lunch

Middag
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