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7.1.1 Branddräkt

Bild 7.1:1  Branddräkt

Branddräkt bärs av Försvarsmaktens brandpersonal och enligt föreskrifterna för respektive branddräkt.
För närvarande finns branddräkt 97, 2000 och 2002.

• branddräkt sammansätts av persedlar enligt tabell
• marinen bär sjöstridsuniform 93 under branddräkt
• flygvapnet nyttjar undertröja och underbyxor brand
Tabell 7.1:1  Branddräkter
F-benämning F-beteckning
Brandjacka 97, orange M7376-671000-1

Brandbyxa 97, orange M7376-673000-9

Brandjacka 2000 M7376-634000-7
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F-benämning F-beteckning
Brandbyxor 2000 M7376-636000-5

Brandjacka 2002 M7376-682000-8

Brandbyxor 2002 M7376-684000-6

Brandhjälm Vit: M7347-022011
Röd: M7347-022021
Gul: M7347-022031

Brandstövlar M7337-171000-8

Brandhandskar 97 M7332-215000-7

Undertröja brand M7673-638000-3

Underbyxor brand M7673-639000-2

Brandhjälm flygplatsräddnings-
tjänst

Lokalt inköp enligt säkerhetsnorm.

7.1.2 Uniform m/1860 – drabantdräkt
Uniform m/1860 tillhandahålls av H.M Konungen för särskilda statsceremonier.

Normalt bärs drabantdräkt Carl XI vid enskilda statsceremonier och i samband med första dagen på ett
statsbesök. Drabantdräkt för Carl XII bärs vanligen fr.o.m andra dagen vid statsbesök.
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7.1.2.1 Drabantdräkt Carl XI

Bild 7.1:2  Carl XI Drabant (drabantchef med ringkrage)

• Livrock av sämskat skinn
• Gula byxor
• Trekantig hatt (drabantchef bär vit plym i hatten)
• Bröstharnesk
• Svart spännhalsduk
• Gehäng av sämskat skinn (drabantchef bär spänne med lilla riksvapnet )
• Kraghandskar av sämskat skinn
• Svarta kragstövlar
• Sporrar med svarta remmar
• Kartuschlåda m/1860 med kartuschrem m/1860 (drabantchef bär statschefens namnchiffer (40 mm) i

silver på kartuschlådan)
• Drabantchef bär ringkrage

Livrock m/1860 för Carl XI drabanter

Livrock av sämskat skinn, sammanhållen av fyra tampar med spännen. Liten nedvikt krage. Axelklaff
på vänster sida. Ärmarna knäpps med sex knappar, starkt kupiga, av förgylld mässing (knapp m/1796).
Fram- och bakskört uppvikta och hopfästade.
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7.1.2.2 Drabantdräkt Carl XII

Bild 7.1:3  Carl XII Drabant Bild 7.1:4  Carl XII Drabantchef

• Livrock av blått kläde
• Gula byxor
• Trekantig hatt (drabantchef bär vit plym i hatten )
• Svart spännhalsduk
• Gehäng av sämskat skinn (drabantchef bär spänne med lilla riksvapnet)
• Kraghandskar av sämskat skinn
• Svarta kragstövlar
• Sporrar med svarta remmar
• Kartuschlåda m/1860 med kartuschrem m/1860 (drabantchef bär statschefens namnchiffer (40 mm) i

silver på kartuschlådan)
• Drabantchef bär ringkrage

Livrock m/1860 för Carl XII drabanter

Enkelknäppt livrock av blått kläde, utan all galonering, trångt skuren och bärs alltid knäppt (väst sak‐
nas). Nedvikt krage med påsytt gult kläde. Uppfästade skört fodrade med gult kläde. Axelklaffar. Är‐
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marna utan uppslag, knäpps med tre knappar, starkt kupiga, av förgylld mässing (knapp m/1796).
Sammanlagt sexton knappar, varav sex till rockens knäppning.

Kragstövlar

Vanliga ridstövlar av svart läder med påsydd styv krage, baktill urtagen.

Kraghandskar

Kraghandskar av sämskat skinn med styva kragar.

Spännhalsduk

Av svart tyg med låg uppstickande halslinning och ”haklapp”.

7.1.2.3 Tjänstetecken på huvudbonader

Hatt m/1860

Bild 7.1:5  Hatt m/1860 med plym Bild 7.1:6  Hatt m/1860

Svart. Brättet tresidigt, uppfäst vid kullen, kantat med ett 30 mm brett gult band av gult garn. På höger
sida en knapp av samma slag som i livrocken samt ett lodrätt fäst kort gult band jämte gul rosett i siden
med för drabantchef, statschefens namn chiffer (40 mm) i guldfärg.

• drabantchef bär på trekantig hatt m/1860, rosett av gult siden med statschefens namnchiffer i guld‐
färgad metall, knapp m/1796 (så kallad kulknapp i guldfärg), 30 mm brett guldband samt vit plym

• drabant bär på trekantig hatt m/1860 rosett i gult siden, knapp m/1796 (så kallad kulknapp) i guldfärg
samt 30 mm brett guldband

7.1.2.4 Uniformsknappar och spännen

Knappar

Bild 7.1:7  M7670-412430-0
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Till drabantuniform bär all personal knapp m/1796, stor i guldfärgad metall till livrock och hatt.

Spännen
• drabantchef bär till gehänget ett spänne med lilla riksvapnet stött av två stående krönta lejon i guld‐

färg
• drabant bär ovalt spänne i guldfärg

7.1.2.5 Sabelkoppel och remmar

Koppel

Sabelkoppel m/1860

Av 50 mm brett sämskfärgat skinn med mässingsbeslag. Övre koppelremmen är 360 mm lång och den
undre 790 mm.

Sabelkoppel bärs till drabantdräkt av all personal.

7.1.2.6 Kartuschlådor med remmar

Bild 7.1:8  Kartuschlåda (patronkök) m/1860

Kartuschlåda bärs på ryggen i kartuschrem som läggs under axelklaff på vänster axel och under höger
arm.

Kartuschlåda (patronkök) m/1860, av sämskat skinn, bärs till drabantdräkt av drabantchef och drabanter.

Kartuschlådan bärs i en 70 mm bred kartuschrem av sämskat skinn med spännen av förgylldmässing.

7.1.2.7 Sidogevär

Bild 7.1:9  Värja m/1844 med portepee
för officer

Bild 7.1:10  Värja m/1844 med porte-
pee för GSS
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Värja m/1844 (för drabant):

Fästet av blankpolerat järn. Klingan med helt gods, 3-fasad, vid basen märkt med ett ankare (Eskilstuna).
Hela längden 1100 mm. Baljan av svartmålad plåt med tre blankpolerade beslag. Två koppelringar.

Värja m/1844 med portepé av blått och gult silke bärs till drabantdräkt av drabantchef och med handrem
av sämskat skinn av drabant.

7.1.2.8 Ringkrage
Ringkrage (dagbricka) m/1700 bärs av drabantchef.

Bärs på bröstet utanpå bröstharnesk respektive livrock i band av ljusblå sidenrips med rosetter. Till
livrock läggs bandet under kragen och bandlängden avpassas så att endast bandrosetterna bärs synliga.

7.1.3 Mammadräkt

Bild 7.1:11  Vardagsuniform m/87 tunika

Under graviditet får persedlar för graviditet brukas. Klänning, tunika, långbyxor och fältbyxor 90 mam‐
ma inköps vid behov och ska återlämnas efter föräldraledighet. Inköp av särskild vapenrock/innerkavaj
mamma sker på chefs order då tjänsten oundgängligen kräver det.

• klänning ersätter vapenrock/innerkavaj och byxor (daglig dräkt) och tunika ersätter jacka (vardags‐
dräkt)

• skjortor med krage får bäras utanför byxlinningen under graviditet
• den enskilde får efter eget behov i förekommande fall välja att bära stridsuniformer även vid inom‐

hustjänst
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Tabell 7.1:2  Persedlar för graviditet
F-benämning F-beteckning
Klänning mamma M7357-021000-8

Tunika mamma M7357-022000-7

Långbyxor mamma M7352-391000-1

Fältbyxor 90 mamma M7352-392000-0

Vapenrock m/87 (A )/ innerkavaj
m/48 mamma

M7350-081000-0

7.1.4 Motorcykel dräkt
MC-dräkt bärs vid MC-tjänst samt får bäras av personal i öppna fordon, på terränghjulingar och av
skoterförare.

• gradbeteckning (på kragspegel m/58) anbringas antingen på vänster överärm på befintligt kardborr‐
fäste eller på bröstet. Det är under inga förhållanden tillåtet att sy eller klistra andra tjänstetecken
(märken) på MC-stället

Bild 7.1:12  MC-dräkt

Tabell 7.1:3  MC-dräkt
F-benämning F-beteckning
MC-ställ, jacka M7372-128000-9

MC-ställ, byxor M7373-128000-7

MC-stövlar M7337-016000-7

MC-hjälm m/89 M7347-241000-3

MC-handskar svarta M7332-242000-4

Skyddsutrustning MC -

INLÄGG MC-STÄLL /S M7388-824011-9
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7.1.5 Snödräkt 90
Snödräkt 90 nyttjas för maskering och som fuktskydd vid arbete i snö. Snödräkt 90 ska normalt inte
användas vid övrig nedsmutsande tjänst och i förläggning då fältlystring är anbefallt.

• gradbeteckning i form av axelklaffshylsa m/87 fästs på bröstets vänstra sida på snöjacka

Bild 7.1:13  Snödräkt 90

Tabell 7.1:4  Snödräkt
F-benämning F-beteckning
Snöjacka 90 M7379-304000-0

Snöbyxor 90 M7379-324000-6

7.1.6 Sjöräddningsdräkter
Sjöräddningsdräkter används som räddningsdräkt samt vid viss tjänst ombord enligt systemsäkerhets‐
anvisningarna för respektive dräktmodell.

• gradbeteckning bärs ej på sjöräddningsdräkter
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Tabell 7.1:5  Sjöräddningsdräkt
F-benämning F-beteckning

Sjöräddningsdräkt 1h orange
(med stövlar)

M7376-654000-4

Sjöräddningsdräkt 1h grön (med
sockor)

M7376-647000-2

Termisk skyddsdräkt M7376-633010-7

7.1.7 Skyddsklädsel mot C-stridsmedel
Skyddsklädsel mot C-stridsmedel bärs enligt anvisningar för respektive dräkt

• gradbeteckning bärs inte på C-stridsdräkter
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Bild 7.1:14  C-stridsdräkt

Tabell 7.1:6  C-stridsdräkt
F-benämning F-beteckning
C-stridsjacka 90 K M7376-750000-5

C-stridsbyxor 90 K M7376-750000-5

Skyddsdräkt 97 M7376-791000-6

Skyddsdräkt 97 (lätt variant för
marinen)

M7376-792000-5

C-underställ 98/K M7376-740000-8

C-STRIDSDRÄKT 08 M7782-130875-0

7.1.8 Mekanikerdräkt
Bärs av viss mekaniker- och servicepersonal främst i flygvapnet. Mekanikerdräkt är en uniform.

• gradbeteckning på ärmmatta med kardborrfäste bärs på vänster överärm i flygvapnet
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Bild 7.1:15  Mekanikeruniform m/90

Tabell 7.1:7  Mekanikeruniform m/90 (flygvapnet)
Plagg/Beskrivning Uniformsplagg Tillåten variation

F-benämning F-beteckning F-benämning F-beteckning
Ytterplagg

Livplagg Mekanikeroverall grön
sommar

M7370-813000-3 Mekanikeroverall grön
vinter

M7370-812000-4

Mekanikeroverall ka-
moflage sommar

M7370-818000-8 Mekanikeroverall ka-
moflage vinter

M7370-817000-9

Skjortor a) Fältskjorta 90 M7320-207000-2 Fältskjorta m/59 M7320-207000-2

Skjorta 93 KÄ M7320-034000-1 Skjorta 93 KÄ NAT (I) M7320-034200-7

Huvudbonader Fältmössa 90 M7346-206000-8 Blå fältmössa FN (I) -

Pälsmössa m/59 M7346-255000-8 Blå vintermössa FN (I) -

Fälthatt kamo M7346-243000-3 Blå fälthatt FN (I) M7346-243000-3

Hjälmunderlag 90 M7346-72410-0 Grå-grön-svart ylleluva -

Baskermössa enligt tabell i kap tjäns-
tetecken

Baskermössa blå FN (I) M7346-036000-4

Skodon b) Marschkänga 90-1 M7336-193000-4 Marschkänga 90 STH M7336-194000-3

Marschkänga 90 SSK M7336-192000-5 - -

Marschkänga 90 vinter M7336-196000-1 Marschkänga 90 vinter
STH

M7336-197000-1

Sommarkängor 01 (I) M7336-191000-6 - -

Marschkänga övrig - - -

Stövel 90 K M7337-104000-0 Stövel 90 K STH M7337-144000-0

Underkläder

Kalsonger d) Kortkalsong m06 M7322-154000-1 Kortkalsong m05 M7322-153000-2

Kortkalsonger 93 gröna M7322-152000-3 - -

Damunderkläder d) Underbyxor - - -

BH - - -
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Plagg/Beskrivning Uniformsplagg Tillåten variation
F-benämning F-beteckning F-benämning F-beteckning

Undertröjor d) T-tröja Grön M7321-161000-4 - -

Strumpor d) Ytterstrumpor, frotté M7323-053000-1 - -

Knästrumpor, stålgrå M7323-025000-6 Ankelsockor fält (I) M7323-027000-4

Förstärknings och skyddsplagg
Förstärkningsplagg Värmejacka 90-1 M7360-020000-3 - -

Värmebyxor 90 M7373-150000-8 - -

Snödräkt Snöjacka 90 M7379-304000-0 - -

Snöbyxor 90 M7379-324000-6 - -

Bärsystem 90 Endast av FM tillhanda-
hållet bärsystem får
brukas och enligt anvis-
ningar för bärsystemet.

- - -

Hjälm 90 c) Hjälm 90 M7347-004000-0 - -

Hjälmdok 90 M7347-004300-4 Hjälmdok 90 FN (I) M7347-031000-7

Kroppsskydd Endast av FM tillhanda-
hållna kroppsskydd får
bäras och enligt re-
spektive kroppsskydds
anvisningar

- - -

Halsduk Hjälmunderlag 90 buret
som ”krage”

M7346-72410-0 - -

Tröja e) Ylletröja m/87 grön M7321-206000-1 - -

Tröja m/90 M7321-230000-1 Värmeundertröja 93 M7321-104000-4

Långkalsonger Långkalsong 91 grön M7322-105000-1 Värmeunderbyxor 93 M7322-126000-6

Handskar f) Stridshandskar 2000 M7331-223000-9 Stadsstridshandskar M7331-224000-8

Femfingerhandskar T
06

M7332-247000-9 Femfingerhandskar 90 M7331-202000-4

Femfingervantar, svar-
ta

M7330-104000-5 - -

Arbetshandskar svarta,
halvfodrade

M7332-005010-1 Arbetshandskar svarta,
helfodrade

M7332-005110-8

Arbetshandske övrig
(mekaniker)

- - -

Tumhandske 90 M7331-225000-7 - -

Tumvantar frotté M7330-132000-1 Tumvante tjock M7330-133000-0

Regnplagg g) Regnställ, jacka 90 B M7379-143000-5 - -

Regnställ, byxa 90 M7379-142000-6 - -

a) Fältskjorta m/59 med krage får bäras i stället för, alternativt tillsammans med, fältskjorta 90 och grön t-tröja. Pälsmössa
m/59 bärs då väderleken så kräver. Fälthatt kamo får bäras av utlandsstyrkan och marinens bassäkerhetsförband. Mössor
för FN får endast bäras i FN-tjänst.

b) Privat anskaffade marschskodon av svart slätt läder får nyttjas efter kompanichefs godkännande, härvid beaktas viss
verksamhets krav på skyddsklassade skor samt att viss insatsverksamhet kan ställa särskilda systemsäkerhetskrav.

c) Hjälm 90 och hjälmdok 90 bärs vanligen till stridsutrustning
d) Privat anskaffade underkläder ska vara utformade med beaktande av personlig brandsäkerhet. T-tröja buren under fält-

skjorta m/59 och m/93 FN får synas i halsen.
e) Grön ylletröja m/87 får bäras som yttersta plagg till fältskjorta 90, fältskjorta m/59 och skjorta m/93.
f) Femfingervantar, svarta bärs endast tillsammans med femfingerhandskar T 06. Tumvantar frotte och tjock bärs med

tumhandske 90 då väderleken så kräver.
g) Privat anskaffade skalplagg eller skalplagg anskaffade av organisationsenhet som ej uppfyller FMV tekniska krav får inte

användas i tjänsten.
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7.1.9 Överdragskläder
7.1.9.1 Överdragsdräkt
Överdragskläder används vid nedsmutsande tjänst och som överdragskläder. Overall nyttjas som över‐
dragskläder vid fälttjänst av civila som ej tilldelas civil arbetsdräkt grön samt vid behov av skolungdom
vid arbetspraktik vid förband.

• gradbeteckning m/87 grön anbringas på vänster sida av bröstet på grön overall
• gradbeteckning m/02 anbringas på axelklaffar på mekanikeroverall SSD 93

Tabell 7.1:8  Överdragsdräkter
F-benämning F-beteckning
Mekanikeroverall SSD 93 M7370-823000-1

Marinblå mekanikeroverall M7370-279000-0

Overall grön blxl M7370-285000-2

7.1.10 Idrottskläder
Försvarsmakten tillhandahåller idrottskläder för fysisik träning till rekryter och insatsförband i ut‐
landstjänst. Privata tränings- och orienterings skor får brukas.

Anställd militär personal får bära idrottskläder efter egna preferenser. Av organisationsenhet anskaf‐
fade träningskläder (profilkläder) bör nyttjas vid tävlingar och gemensam idrott i sluten avdelning.

• T-tröja grön, blå eller vit samt fältskjorta 90 grön eller blå nyttjas som undertröja vid fysisk träning
(även som yttersta plagg)
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Tabell 7.1:9  Idrottskläder
F-benämning F-beteckning
Träningsblus, poplin M7370-303000-0

Träningsbyxa, poplin M7370-304000-9

Idrottsshorts M7352-702000-5

Träningsskor Av FM tillhandahållna
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7.2.3 Hörselskydd ..................................................................................................................................................................................................................... 21
7.2.4 Kläder för kökspersonal ..................................................................................................................................................................................... 21
7.2.5 Kropps-/splitterskydd ............................................................................................................................................................................................. 22
7.2.6 Reflexmärke, trafikväst, trafikmanschetter och trafikdamasker ............................................................................. 23
7.2.7 Ridutrustning .................................................................................................................................................................................................................. 24
7.2.8 Servitörrock ...................................................................................................................................................................................................................... 25
7.2.9 Skyddsskor och skyddshjälm ....................................................................................................................................................................... 25
7.2.10 Skyddsförkläde ............................................................................................................................................................................................................ 26
7.2.11 Skyddsärm/-förkläde .............................................................................................................................................................................................. 26

7.2.1 Ansiktsskydd

Bild 7.2:1  Exempel på skyddsutrustning mc

Ansiktsskydd i olika varianter används av förare i öppna fordon samt flygvarnare på fordon m fl.

7.2.2 Hårnät
Hårnät ska bäras när så erfordras enligt gällande säkerhetsbestämmelser och då stora krav på likfor‐
mighet ställ exempelvis under statsceremonier och parader.
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Vid parad fästs hårnät genom att håret samlas i hårknut med hårsnodd i till håret anpassad färg jämte
hårnålar utan utsmyckning. Hårnätet fästs sedan över knuten och förankras med hårsnodd och hårnålar/
klämmor. Hårnät ska inte fästas som en mössa över löst hängande hår men kan snabbt komplettera den
enskildes skydd vid t.ex maskinskötsel om håret i övrigt bärs samlat i fläta motsv.

7.2.3 Hörselskydd
Hörselskydd av fastställd modell ska bäras enligt bestämmelserna i SäkI.

7.2.4 Kläder för kökspersonal

Bild 7.2:2  Kockkläder

Tabell 7.2:1  Kläder för kökspersonal
F-benämning F-beteckning
Kockrock M7370-102000-3

Kockbyxor M7370-211000-1

Används som skyddsbeklädnad vid arbete i kök.
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7.2.5 Kropps-/splitterskydd

Bild 7.2:3  Kroppskydd 90K

Försvarsmakten tillhandahåller kropps- och splitterskydd för olika miljöer och verksamheter. Personligt
tilldelade kropps- och splitterskydd framgår av utrustningskort och mer avancerade skydd finns i regel
som grupputrustning vid amröjenheter. Vilket skydd som den enskilde än utrustas med och använder
i olika situationer gäller mtrlslagsvisa instruktioner för tillpassning och bärande.

Gradbeteckning fästs på kroppsskydd enligt respektive skydds anvisningar.
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7.2.6 Reflexmärke, trafikväst, trafikmanschetter och
trafikdamasker

Bild 7.2:4  Reflexväst mm

Bärande av reflexmärke regleras i SäkI Trafik.

Trafikväst, trafikmanschetter och trafikdamasker får bäras av trafikpersonal i samband med trafikreg‐
lering samt vid behov av vaktpersonal och personal som deltar i visst stöd till det civila samhället (ef‐
tersök m m).
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7.2.7 Ridutrustning

Bild 7.2:5  Daglig dräkt, Unifrom m/87A ridning

Grå ridbyxor samt svarta släta ridstövlar med sporrar bärs av beriden personal samt av övrig personal
i samband med ridning.

Grå ridbyxor och svarta ridstövlar med sporrar bärs av beriden personal samt av övrig personal i sam‐
band med ridning. I stället för ridstövlar får Sjöstridskänga 93, M7336-198000-9 och benläder tilldelas
personal under grundutbildning.

Svart ridhjälm och kroppskydd för ridning av godkänd modell ska bäras vid ridning enligt chef för
organisationsenhets bestämmande.
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7.2.8 Servitörrock

Bild 7.2:6  Servitörrock. (kalfaktorrock)

Servitörrock används istället för vapenrock av kalfaktor vid högvakten, hovmästare och servitör.

7.2.9 Skyddsskor och skyddshjälm
Används som skydd enligt Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser, Säkerhetsinstruktionen (SäkI) samt
enligt chef för organisationsenhets bestämmande. Skyddsskor utöver ordinarie kängor med stålhätta,
som anskaffas för verksamhet där uniform bärs, ska vara svarta. Skyddshjälm anskaffas i till verksam‐
heten lämplig färg.

7.2.9.1 Skyddsskor
Tabell 7.2:2  Skyddsskor
F-benämning F-beteckning
Marschkänga 90 STH M7336-194000-3

Vinterkänga 90 STH M7336-197000-1

Gummistövel 90K STH M7337-144000-0

Sjöstridskänga 93 M7336-198000-9

Försvarsmaktens skor med stålhätta (STH) fyller skyddsklass II enligt SPA (Statens provningsanstalt)
normer.

Sjöstridskänga 93 fyller ovan nämnda normer samt är dessutom antistatiska.

7.2.9.2 Skyddshjälm
Civil skyddshjälm ska bäras enligt Säkerhetsinstruktionens bestämmande.
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7.2.10 Skyddsförkläde
Bärs i drivmedelstjänst enligt anvisningar för tjänstegrenen.

7.2.11 Skyddsärm/-förkläde
Bärs i förplägnadstjänst enligt anvisningar för tjänstegrenen.

7.2  Skyddskläder
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