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regnbukser
Test av

til sykling
Utviklingen har kommet langt siden
sydvesten og gummibuksenes tid. En
regnbukse til sykling kan se både stilig
ut og være funksjonell. Birkebeiner’n
hjelper deg i valget. >>>
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Av Tord Bern Hansen og Tone Kristin Larsen

Vi tok kontakt med flere leverandører og
spurte om de hadde regnbukser som er
lette slik at de er fine å ha med seg i
sekken på Birkebeinerrittet eller andre
sykkelturer. I tillegg ønsket vi at de kunne
brukes frem og tilbake til jobben (kortere
turer på inntil en time). Flere mosjonister
vil kanskje velge å bruke regnbuksen også
på lengre turer i dårlig vær, mens vante
konkurransesyklister vil velge mer tett-
sittende sykkelbukser eller løse bein til
dette.    

Kriteriene
I testen har vil lagt vekt på hvor god
regnbuksen er i bruk, hvor godt utstyrt den
er med ulike detaljer og gode løsninger,
samt vekt og størrelse når pakket. Nedenfor
har vi satt opp noen stikkord under hver
kategori i prioritert rekkefølge.

I bruk:
• Hvor ledig buksen er
• Strammemuligheter i livet
• Stramming rundt leggen slik at buksen

ikke kommer inn i kjedet
• Hvor lett det er å ta buksen av og på over

sko (vi har testet med størrelse 41)

Utstyr:
• Reflekser
• Lommer
• Forsterkning i rompa og på innsiden ved

ankelen
• Andre smarte løsninger

Vekt/størrelse: 
• Dette punktet er viktig for at buksen skal

ta minst mulig plass i sekken, eller i bak-
lomma. 

Vanntetthet:
Alle buksene er oppgitt å være vanntette,
og de har teipede sømmer. Vi har ikke data
på alt tøyet fra produsent. Buksene er brukt

Hvor vanntette er klærne? 
På vanntette og pustende jakker og bukser oppgis
ofte vanntettheten som en vannsøyle i millimeter
(mm). Vannsøylen uttrykker hvor høyt trykk stoffet
tåler før vannet trenger gjennom. 

Hva betyr dette i praksis?

• 0 mm: Ikke vanntett. Eksempler er sil, basketball-
nett osv. 

• 0 – 1000 mm: Vannavvisende, men ikke vanntett. 
• 1000 – 5000 mm: Håndterer en god del regn,
men er ikke vanntett. Eksempler er laminert
softshelltøy, billig regntøy og rimelige skiklær.

• 5000 – 15000 mm: Håndterer det meste av regn
og er  i hovedsak vanntett såfremt ikke trykket er
høyt. De fleste membraner til regntøy er i denne
klassen.

• 15000 – 30000 mm: Vanntett selv under høyt
trykk. Kvalitetsmembraner som eVent og Gore-Tex
er i denne klassen. 

• 35000 mm og høyere: Helt vanntett. Vil defor-
meres fremfor å lekke. Eksempler er brusflasker
o.l. 

I utgangspunktet virker dette greit, men det at
ulike produsenter tester forskjellig gjør dette vans-
keligere. Enkelte måler på nytt tøy mens andre
måler etter at det er vasket et visst antall ganger.
Andre igjen oppgir ikke tall. Et siste punkt er
sømmene. Selv om disse er teipet, er vannmot-
standen på vanligvis lavere enn på selve stoffet. 

(Kilde: Backcountry beacon 01.04.2010)

Merke Birk Craft Gore Northwave Pearl Izumi Pearl Izumi Vaude
Navn Regnbukse Performance    Fusion GT AS Travel P.R.O Barrier WxB Elite WxB Drop

Rain Pants (shorts og bukse)
Nettadresse www.birksport.no www.craft.se www.gore-tex.com www.northwave.com www.pearlizumi.com www.pearlizumi.com www.vaude.com
produsent
Anbefalt 500 1200 2 400 800 1600 2000 900
utsalgspris (kr avrundet)
Vanntetthet (mm) 8 000 10 000 20 000 10 000 15 000 15 000 15 000
Vekt (gram) 190 200 250 340 320 340 190
I bruk 4,5 5 5 4 5,5 6 4,5
Utstyr 3 3 5 5,5 3 5 2
Totalscore 4 4,5 5 4,5 5 5,5 4
Hvorfor • Testens rimeligste • Behagelig og god å ha • Testens stiligste bukse og • Solid bukse • Svært behagelig å ha • Svært behagelig å ha • Bra stramming i livet

• Bra stramming i på, stretchpanel på passer godt til andre • Stretchpanel over kneet på. Laget i stretchstoff på. Laget  i stretch- og rundt beina
livet og rundt beina siden, over kneet og friluftsaktiviteter. og øverst bak og ekstra romslig stoff og ekstra romslig • Meget lett å ta av og

• Meget lett å ta av øverst bak • Behagelig og god å ha på, • Veldig bra med reflekser rundt lårene rundt lårene. på med sko på
og på med sko på • Bra stramming i livet og stretchpanel på fremsiden • Forsterket ved innside • Bra stramming i livet • Gylf • Meget lett og liten

rundt beina og øverst bak ankel og rundt beina • Bra stramming i livet 
• Lett å ta av og på med • Bra stramming i livet • Lomme • Forsterket ved inn- og rundt beina
• Meget lett og liten og rundt beina • Kan forkorte/forlenge side ankel • Forsterket ved innside
• Bukseseler følger med • Gylf buksen med trykknapper • Buksa har dobbel ankel

for de som ønsker det • Bra med reflekser linning slik at det • Har lomme på låret
• Baklomme midt på den kan gi sagge • Mulighet for å ta av
• Glidelås for lufting på look, men fortsatt beina like ovenfor

lårene sitte godt rundt livet kneet slik at buksa
• Lett og liten også kan brukes

som regnshorts
Hvorfor ikke • Savner lommer • Savner lommer • Litt vanskelig å ta • Litt stor og tung • Vanskelig å ta på • Litt vanskelig å ta • Savner lommer og

• Lite Stretch i stoffet • Litt lite refleks på buksen med • For stram strikk i buksen med skoene på buksen med refleks
• Sømteipen løsner skoene på livet på skoene på • Lite stretch i stoffet
etter et par runder • Enklete kan oppleve • Enkelte kan oppleve
i vaskemaskin den som for vid i den som for vid i

lårene lårene
• Savner lomme

på sykkelturer i dårlig vær, og og kjørt noen
runder i vaskemaskin. Alle buksene, med unn-
tak av Birk sin hvor teipingen av sømmene i
rompa løsnet, har vært tette mot regn. For å
kunne si noe om slitestyrke og hvor vanntette
de faktisk er etter mye bruk, og hvor mye svette
de slipper ut, hadde vi vært avhengig av å bruke
buksene gjennom en hel sesong samt hatt
tilgang til laboratorium. Det har vi ikke hatt
anledning til. Vi har derfor benyttet tallene
produsentene oppgir for vanntetthet.

Pustende egenskaper
Noen produsenter oppgir at regntøyet er pus-
tende (slipper svette ut), som for eksempel

Gore og Pearl Izumi, men vi har ikke testet
buksene for dette i laboratorium. Vi anbefaler
ikke å bruke regntøy som vind-/overtrekkstøy
til daglig da dette puster dårligere, oppleves
som kjøligere, samt øker slitasjen på mem-
branen slik at regnbuksene får kortere levetid.

Vår anbefaling
Trenger du bare en regnbukse av og til på tur
eller frem og tilbake til jobb, er Craft elelr
Vaude sine gode kjøp. Hadde teipen av
sømmene holdt, hadde vi anbefalt Birk sin.
Disse er også såpass kompakte at de er fine å
ha i sekken som sikkerhet på Birkebei-
nerrittet. 

Det var et veldig tett løp mellom Gore og
Pearl Izumi for å bli testvinner. Gore sin
bukse har et bredere bruksområde da den er
mer egnet også til fotturer og andre fritids-
aktiviteter. Den har også mange gode løs-
ninger. Valget falt likevel på Pearl Izumi sin
Elite WxB bukse som testvinner. Det som
var utslagsgivende her var at den oppleves
som enda ledigere på sykkelen samt at den
også kan brukes som regnshorts.
Vil du ikke legge opp mot 2000 kroner i

en regnbukse for å få testvinneren, er Craft
sin bukse et godt alternativ. Den koster
nesten det halve, og er også ledig og fin i
bruk. 

Best
i test

BIRK CRAFT - Performance GORE - Fusion GT AS NORTHWAVE - Travel PEARL IZUMI - P.R.O Barrier WxB Pearl Izumi - Elite WxB Vaude - Drop


