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beslutade den 23 juni 2003.

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6, 9 och 10 §§ ordningsvaktsförordningen (1980:589) och polislagen (1984:387) och meddelar
följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser
1 § Bestämmelser om ordningsvakter finns i lagen (1980:578) om ordningsvakter, ordningsvaktsförordningen (1980:589) och polislagen
(1984:387).
Allmänna råd
Ordningsvakters arbetsområde
Av 2 § lagen om ordningsvakter (LOV) framgår inom vilka områden
en ordningsvakt i normalfallet kan förordnas. Det finns i och för sig
inget hinder mot att låta ett förordnande omfatta samtliga de arbetsområden som anges i paragrafen. Ett förordnande bör dock begränsas
till arbetsområden för vilka förordnandemyndigheten, vid tidpunkten
för utfärdandet, kan förutse ett behov av ordningsvaktsarbete.
Som framgår av 3 § LOV får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som anges i 2 §, om det finns ett särskilt behov och det är
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Innan ett sådant förordnande utfärdas, bör det dock undersökas om upprätthållandet av ordningen kräver de särskilda befogenheter som en ordningsvakt har.
För att ett särskilt behov skall föreligga krävs att förhållandena avviker från vad som är att betrakta som normalt. Vid prövningen av vad
som är av väsentlig betydelse bör man beakta de berättigade krav
som allmänheten, kommuner och enskilda har på att allmän ordning
upprätthålls.
Som framgår av 5 § LOV andra stycket får ett förordnande med
stöd av 3 § inte ges en generell form. För att undvika tveksamhet bör
det arbetsområde som ett förordnande omfattar anges så noggrant
som möjligt. Av förordnandet bör det därför i förekommande fall
framgå att det även omfattar platser i anslutning till viss angiven
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verksamhet eller till utpekat område, t.ex. ingångar till lokaler, infarter till områden eller särskilt upplåtna parkeringsplatser.
Som exempel på när en ordningsvakt kan förordnas med stöd av
3 § LOV kan nämnas ordningshållning,
vid vissa allmänna lokaler dit allmänheten har tillträde i större utsträckning för att ta del av offentliga förhandlingar, t.ex. riksdagshuset och domstolar,
på sådana allmänna kommunikationsmedel som avses i 4 kap. 1 §
ordningslagen (1993:1617) och därtill hörande stationer och hållplatser,
vid ambassader och konsulat,
på innetorg och i centrumanläggningar samt
vid sjukhus akutmottagningar.

Kvalifikationskrav m.m.
2 § Endast den som med godkänt resultat har genomgått grundutbildning
för ordningsvakter enligt bilaga 1 får förordnas som ordningsvakt. Den som
har arbetat som ordningsvakt får dock efter genomgången fortbildning som
avses i 8 § på nytt förordnas som ordningsvakt.
Allmänna råd
Vid prövningen av en sökandes lämplighet som ordningsvakt bör
höga krav ställas på laglydnad och allmän lämplighet. Ordningsvakter får enligt 5 § första stycket LOV förordnas för kortare tid än tre
år. Detta bör ske t.ex. när resultatet av lämplighetsprövningen motiverar en kortare provtjänstgöring eller när den verksamhet som föranleder förordnandet är kortvarig.
Innan någon förordnas som ordningsvakt, bör personens kunskaper
i svenska språket kontrolleras. Det bör krävas att han eller hon har
goda kunskaper i svenska språket.

Ordningsvakters åligganden
3 § En ordningsvakt skall i sitt arbete uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Han eller hon bör uppträda hövligt, hänsynsfullt och med
fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som
utslag av ovänlighet eller småaktighet.
4 § En ordningsvakt i arbete skall på anmodan av en polis eller tillsynsmyndighet som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag legitimera
sig och visa upp sitt bevis om förordnande.
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Allmänna råd
Polismyndigheten bör i föreskrift ange om och i så fall hur en ordningsvakt skall underrätta myndigheten när han eller hon påbörjar
eller avslutar sitt arbete.
5 § Bestämmelser om en ordningsvakts befogenheter att använda tvångsmedel och våld finns i
1. 24 kap. 7 § och 27 kap. 4 § rättegångsbalken,
2. 24 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken,
3. 2 § första stycket 3 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker,
4. 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken,
5. 1 och 10 §§ lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.,
6. 10 § 2 och 4, 10 a, 13, 19 och 29 §§ polislagen (1984:387) och
7. 4 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617).
6 § Vid fullgörande av sin rapporteringsskyldighet enligt 7 § lagen
(1980:578) om ordningsvakter skall en ordningsvakt skriftligen rapportera
ingripanden som innebär att någon har
1. gripits eller
2. avvisats, avlägsnats eller omhändertagits med stöd av 13 § polislagen
(1984:387).
Allmänna råd
Ordningsvaktsrapporten bör innehålla uppgifter om
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tidpunkten för ingripandet och
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Om fängsel har använts vid ingripandet bör det i ordningsvaktsrapporten finnas uppgifter om anledningen till det.

Återkallelse av förordnande
7 § Återkallas ett förordnande att vara ordningsvakt är ordningsvakten
skyldig att omedelbart överlämna erhållna tjänstetecken till förordnandemyndigheten. Att också beviset om förordnande skall överlämnas till förordnandemyndigheten i sådana fall framgår av 3 § ordningsvaktsförordningen
(1980:589).
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Allmänna råd
Som framgår av 9 § LOV kan ett förordnande återkallas, om ordningsvakten inte längre uppfyller kraven på laglydnad eller allmän
lämplighet. Återkallelse kan dessutom ske när särskilda skäl finns.
Ett sådant skäl kan vara att ordningsvakten utan giltig anledning vägrat att åta sig uppdrag. Andra återkallelsegrunder kan vara att det särskilda behov som föranlett utfärdandet av förordnandet har upphört
(jfr 3 § LOV) eller att en ordningsvakt inte följt denna eller andra
författningar.
Återkallas ett förordnande eller avstängs en ordningsvakt från sitt
arbete bör förordnandemyndigheten omedelbart ta kontakt med ordningsvakten och återkräva tjänstetecken och bevis om förordnande
(jfr 3 § ordningsvaktsförordningen, 1980:589).

Utbildning
8 § En polismyndighet skall utbilda och förordna så många ordningsvakter
som det finns behov av inom polisdistriktet. Grundutbildningen för ordningsvakter skall genomföras i enlighet med bilaga 1. En av Rikspolisstyrelsen godkänd person skall ansvara för genomförandet av utbildningen.
För en väktar- eller skyddsvaktsutbildad person får polismyndigheten undanta de utbildningsmoment som är en upprepning av de kunskaper som
personen bedöms ha inhämtat inom en treårsperiod före den aktuella grundutbildningen.
Polismyndigheten skall anordna fortbildning för ordningsvakter i den utsträckning som behövs för att en ordningsvakt utan verksamhetsuppehåll
skall kunna ges ett nytt förordnande. Fortbildningen skall innehålla en repetition av grundutbildningen och omfatta minst 20 timmar. En ordningsvakt
som inte har genomgått föreskriven utbildning i ämnet Expanderbar batong
under grundutbildningen skall göra detta under fortbildningen.
9 § Vid urvalet av sökande till ordningsvaktsutbildning skall, förutom
kraven på laglydnad och lämplighet som anges i 4 § lagen (1980:578) om
ordningsvakter, hänsyn endast tas till sakliga grunder såsom den sökandes
skicklighet.
Polismyndigheten skall när den behandlar en ansökan till ordningsvaktsutbildning vidta de åtgärder, t.ex. registerkontroller, som krävs för att kontrollera att sökanden uppfyller de i första stycket ställda kraven.
Allmänna råd
Polismyndigheten bör se till att den som ansöker om utbildning och
om att bli förordnad till ordningsvakt personligen inställer sig hos
myndigheten för att den sökandes fysiska status och lämplighet i övrigt skall kunna bedömas
.
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10 § Rikspolisstyrelsen fastställer årligen den avgift som får tas ut för
grundutbildningen i ett särskilt beslut. Den som deltar i en sådan utbildning
skall av polismyndigheten utan extra kostnad få det material som behövs för
utbildningen.
Den som har genomgått grundutbildningen med godkänt resultat skall få
ett intyg om detta.

Uniformering
11 § En ordningsvakt skall i arbetet bära den uniform eller skyddsbeklädnad som anges i bilaga 2 och 3. Hur vissa persedlar till uniformen skall se ut
och när de får bäras framgår av bilaga 5. Om ordningsvakten är anställd vid
ett auktoriserat bevakningsföretag, får han eller hon istället bära bevakningsföretagets uniform. Uniformen skall i sådant fall vara utrustad med tjänstetecken enligt bilaga 4.
Om uppdragets art ger skäl till det, får valfri lämplig civil klädsel bäras
såvida inte polismyndigheten föreskrivit att viss särskild civil klädsel skall
bäras. Vid arbete i civil klädsel skall tjänstetecken enligt bilaga 4 bäras.
Reklam och liknande får inte finnas på en ordningsvakts klädsel.
12 § Tjänstetecken enligt bilaga 4 skall vara numrerade. Myndigheten
skall föra en förteckning över sådana tjänstetecken så att vart och ett av
dessa kan härledas till en viss ordningsvakt.

Utrustning
13 § En ordningsvakt får vara utrustad med handfängsel, om inte annat
framgår av förordnandet. Handfängslen skall vara av den typ som polismyndigheterna tilldelar poliser.
14 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att bära
batong. Medgivande får avse endast sådan batong som anges i bilaga 6 eller
expanderbar batong som är godkänd av Rikspolisstyrelsen.
En ordningsvakt får medges rätt att använda expanderbar batong endast
om han eller hon inom grundutbildningen eller fortbildningen med godkänt
resultat genomgått föreskriven utbildning i ämnet Expanderbar batong enligt
bilaga 1.
Förordnandemyndigheten skall i beviset om förordnande anteckna vilken
typ av batong som får bäras.
15 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att använda
hund i arbetet.
En ordningsvakt får medges rätt att använda hund endast om
1. han eller hon har genomgått sådan kurs som anges i bilaga 3 till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12, FAP 5795
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2) till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag och
2. hunden har prövats och godkänts i den ordning som anges i bilaga 12
till nämnda föreskrifter och allmänna råd.
Förordnandemyndigheten skall anteckna ett medgivande i beviset om förordnande.
16 § Förordnandemyndigheten får medge en ordningsvakt rätt att bära
skjutvapen i arbetet om
1. det finns synnerliga skäl och
2. han eller hon har genomgått sådan kurs som anges i bilaga 4 till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12, FAP 579-2)
till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag.
Förordnandemyndigheten skall anteckna ett medgivande i beviset om förordnandet.
Allmänna råd
Sådana synnerliga skäl som avses i 16 § bör anses föreligga när uppdraget har en stark prägel av skydds- eller vaktarbete såsom bevakning av särskilt utsatta objekt, bl.a. ambassader.
17 § En ordningsvakt får inte nyttja andra hjälpmedel avsedda för våldsanvändning än de som nämns i 13–16 §§.
18 § Den polismyndighet inom vars distrikt en ordningsvakt arbetar skall
kontrollera att uniform, civil klädsel eller utrustning som används i ordningsvaktens arbete stämmer överens med vad som föreskrivs i dessa föreskrifter och allmänna råd och andra författningar.

Undantag
19 §

Rikspolisstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 september 2003,
då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter
(RPSFS 2000:3, FAP 692-1) skall upphöra att gälla.
På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Lars Tonneman
Polisenheten
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Bilaga 1

Grundutbildning för ordningsvakter
Ämne

Yrkesetik

Innehåll

- Värderingar, människosyn
- Begreppsdefinitioner, t.ex. etik och moral

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en god
yrkesetisk grund att utgå ifrån i sitt ordningsvaktsarbete.
Deltagarna skall även i viss mån kunna förutse och
identifiera de moraliska dilemman som en ordningsvakt
kan utsättas för vid ingripanden.

Genomförande Målet skall uppnås genom att i diskussioner och rollspel
analysera situationer som bygger på verkliga händelser.
Ämnet bör ledas av en utbildad etikhandledare.
Beräknad tid

6 timmar

Ämne

Juridik

Innehåll

- Europakonventionen och regeringsformen
- Rättegångsbalken
- Brottsbalken och relevant specialstraffrättslig lagstiftning
- Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade
personer m.m.
- Lagen (1980:578) om ordningsvakter med förordning
- Polislagen (1984:387)
- Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ordningsvakter (RPSFS 2000:3, FAP 692-1)

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha sådana juridiska
kunskaper att de på ett fullgott sätt kan tillämpa de regler
som styr en ordningsvakts arbete.

Genomförande De nödvändiga juridiska kunskaperna skall inhämtas dels
genom problembaserad inlärning och undervisning, dels
genom seminariediskussioner med utgångspunkt från
verklighetsbaserade händelser.
Ämnet skall ledas av en person med minst tio poäng i
juridik eller motsvarande, t.ex. genomgånget polisprogram
vid Polishögskolan.
Beräknad tid

20 timmar
7
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Ämne

Akutsjukvård

Innehåll

- LABC (livshotande läge, andning, blödning och chock)
- Hjärt- och lungräddning

Mål

Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna ge
första hjälpen.

Genomförande Målet skall uppnås genom teori och praktiska övningar.
Ämnet skall ledas av en legitimerad sjuksköterska eller
annan person med motsvarande kunskap i ämnet.
Beräknad tid

6 timmar

Ämne

Droger

Innehåll

- Svensk narkotikapolitik
- Preparatkännedom
-Symptom

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en övergripande
kunskap i svensk narkotikapolitik, hur de vanligaste
förekommande drogerna ser ut och symptom på påverkan
av dessa.

Genomförande Målet skall uppnås genom undervisning. De vanligaste
narkotikapreparaten, eller bilder på dem, skall förevisas.
Beräknad tid

2 timmar

Ämne

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden

Innehåll

- 16 kap. 9 § brottsbalken m.m.

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om vad
som avses med olaga diskriminering och de värderingar
som denna lagstiftning bygger på. De skall också ha fått
en övergripande kunskap om olika mänskliga beteenden
och dessas eventuella betydelse vid ingripanden.

Genomförande Genom problembaserad inlärning, undervisning och
diskussioner utifrån rättsfall skall brottet olaga
diskriminering analyseras. Dessutom skall det belysas de
skillnader i tankesätt och beteende som kan ha sin grund i
människors trosbekännelse, nationella eller etniska
ursprung.
Beräknad tid
8
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Ämne

Konflikthantering och självskydd

Innehåll

- Konflikthantering och annan yrkespsykologi
- Säkerhetstänkande
- Greppteknik
- Användande av utrustning bl.a. batong och handfängsel
- Rollspel

Mål

Målet är att ge deltagarna sådana kunskaper i
konflikthantering att de kan lösa konfliktsituationer utan
våld. I de fall våld måste användas skall de ha tränats så att
bara det våld som behövs för att lösa uppgiften används.

Genomförande Med utgångspunkt från Rikspolisstyrelsens handbok i
självskydd skall lämpliga metoder läras ut i såväl teori som
praktik.
Momentet självskydd skall ledas av en av
Rikspolisstyrelsen godkänd självskyddsinstruktör.
Beräknad tid

12 timmar

Ämne

Expanderbar batong

Innehåll

Om ämnet ingår i grundutbildningen skall följande
moment ingå
- Grundställning
- Högt och lågt utslag
- Ihopslag
- Färdigställning
- Forehand- och backhandsslag
- Blockering
- Medicinska risker
Om utbildningen genomförs inom fortbildningen skall
därutöver följande moment ingå.
- Mental förberedelse
- Konflikthantering och kommunikation

Mål

Deltagaren skall efter utbildningen
- ha god färdighet i att använda expanderbar batong och
- ha god kunskap om de medicinska risker som kan följa
med detta

Genomförande Ämnet Expanderbar batong skall i den praktiska delen
ledas av en av Rikspolisstyrelsen godkänd batonginstruktör per nio deltagare.
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Beräknad tid

8 timmar (inom grundutbildningen) alternativt 12 timmar
(inom fortbildningen)

Ämne

Problemorienterat ordningsvaktsarbete

Innehåll

- Social brottsprevention
- Situationell brottsprevention
- Polisens problemorienterade arbete

Mål

Deltagarna skall förstå vad problemorienterat arbete är och
känna till de synsätt som denna arbetsform bygger på.

Genomförande Målet bör nås genom undervisning och diskussioner om
hur man i praktiken kan förebygga oordning och brott.
Beräknad tid

2 timmar

Ämne

Brand

Innehåll

- Brandförlopp
- Släckteknik
- Släckmedel
- Brandsyn

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha kunskap om hur
bränder kan förebyggas samt hur man vidtar primära
brandbekämpande åtgärder.
Genomförande Målet bör uppnås genom undervisning och genom att
deltagarna praktiskt får öva att släcka en brand samt leda
en utrymning av en eldhärjad lokal.
Ämnet bör ledas av en representant från kommunens
räddningskår.
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Beräknad tid

8 timmar

Ämne

Samhällsorientering

Innehåll

- Polisens organisation
- Ordningsvaktens roll och förpliktelser gentemot Polisen

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha fått en övergripande
kunskap om rättsväsendet i allmänhet och om Polisens och
ordningsvakters roll i samhället i synnerhet.

RPSFS 2003:10
Genomförande Målet bör nås genom diskussioner och traditionell
undervisning.
Beräknad tid

2 timmar

Ämne

Skriftligt och praktiskt prov

Genomförande Deltagarna skall för att bli godkända klara såväl ett
skriftligt som ett praktiskt prov. Det praktiska provet bör
utföras i form av ett rollspel där deltagarna på ett lämpligt
sätt skall lösa en konstruerad konfliktsituation.
Beräknad tid

6 timmar
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Bilaga 2

Beställningsnummer för tekniska kravspecifikationer
TEK/U 104 Jacka, manlig
TEK/U 105 Parkas, manlig och kvinnlig
TEK/U 106 Skjorta
TEK/U 107 Båtmössa
TEK/U 108 Vintermössa
TEK/U 109 Regnkappa
TEK/U 110 Overall
TEK/U 111 Jacka, kvinnlig
TEK/U 112 Långbyxor, kvinnlig
TEK/U 113 Kjol
TEK/U 114 Vinterjacka, manlig och kvinnlig
TEK/U 115 Allvädersjacka
TEK/U 116 Sommarmössa
TEK/U 117 Tröja V-ringad
TEK/U 119 Långbyxor, manlig
Tekniska kravspecifikationer kan beställas
Box 12256, 102 26 Stockholm.
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Bilaga 3

Tjänstetecken för uniformspersedlar och skyddsbeklädnad
Typ
Vävt ärmemblem
Bestående av en sköld med lilla
riksvapnet lagd över två korsade fasces
vilande på eklöv. Ovanför emblemet
texten ORDNINGS och under emblemet
texten VAKT. Utfört i gult, svart och blått
bomullsgarn.
”Bild nr 1”.

Placering
På jacka, parkas, skjorta, vinterjacka och overall.
Fastsytt på vänster ärm med emblemets övre kant ca 100 mm
från ärmsömmen vid
axelspetsen.

Ärmemblem, dekal
Samma som vävda emblemet men utfört
som dekal med screentryck i gul, svart
och blå färg.
”Bild nr 1”.

På regnkappa.
Fastsvetsat på vänster ärm med
emblemets övre kant ca 100 mm
från ärmsömmen vid
axelspetsen.

Vävd funktionsbeteckning
Bestående av texten ORDNINGSVAKT
vävd i gult och svart bomullsgarn.
”Bild nr 2”.

På jacka, parkas, vinterjacka,
skjorta och overall. Fastsytt
omedelbart ovanför vänster
bröstficka eller motsvarande
plats (när ficka saknas).
På regnkappa.
Fastsvetsat på bröstets vänstra
sida i bröstfickshöjd.

Funktionsbeteckning, dekal
Samma som vävd funktionsbeteck- ning,
men utförd som dekal med screentryck i
gul och svart färg.
”Bild nr 2”.
Mössmärke
Av förgylld metall bestående av en
sköld med lilla riksvapnet lagd över
två korsade fasces vilande på eklöv.
Försett med broschnål.
Storlek 1 (höjd 53 mm)
Storlek 2 (höjd 38 mm)
”Bild nr 3”.

På vintermössa
På båtmössa

Knappar
Av förgylld metall med horisontellt gående refflor på konvex
matterad botten med upphöjd polerad
kant. Bottnad undersida med horisontellt gående ögla.
13
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Bilaga 4

Tjänstetecken för och utmärkning av civilklädd ordningsvakt
Funktionsbeteckning
Funktionsbeteckningen skall vara utförd i metall på svart botten med gul text
och bård samt försedd med fästanordning. Funktionsbeteckningen skall
bäras fastsatt på bröstets vänstra sida ovanför bröstfickan eller på motsvarande plats.

Emblem
Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gult emblem och
bård samt försett med fästanordning. Emblemet skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida nedanför funktionsbeteckningen.
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Bärande av vissa persedlar m. m.
Batong och batongfäste i svart utförande – får bäras efter medgivande av
förordnandemyndigheten.
Bestämmelser om batongens utförande framgår av bilaga 6.
Bottiner/galoscher och gummistövlar – får användas vid behov.
Halsduk – omönstrad, enfärgad får bäras till ytterplagg (parkas och regnkappa).
Handfängsel – får bäras om inte annat framgår av förordnandet.
Handskar/vantar – omönstrade, enfärgade får bäras vid behov.
Jacka – får avläggas sommartid. Därvid skall reglementsenlig skjorta med
föreskrivna tjänstetecken och slips bäras.
Kjol – av fastställd modell får bäras.
Livrem – i svart färg skall bäras till parkas och till byxor sommartid när
jackan inte bärs.
Mössa – skall vara påtagen vid all yttre tjänst.
Overall – av fastställd modell får bäras vid särskild yttre tjänst – t.ex. tjänst
på parkeringsplatser och liknande (dock inte vid tjänst inomhus).
Polotröja – av fastställd modell får bäras till overall.
Regnkappa – av fastställd modell och färg med föreskrivna tjänstetecken får
vid behov bäras till uniform och skyddsbeklädnad.
Skjorta – av fastställd modell och färg skall bäras till uniform och overall.
Slips – s.k. säkerhetsmodell i fastställd modell och färg skall bäras till uniformsskjorta.
Skor – svarta eller mörkbruna.
Strumpor – mörka, enfärgade.
Sydväst – i färg överensstämmande med regnkappa får bäras till denna.
Vinterjacka – av fastställd modell får bäras i yttre tjänst.
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Bilaga 6

Utförande av batong för ordningsvakt
Färg: svart
Format:

Material:
1. Gummi – homogent utan blåsor
för handtaget: svart yt- eller genomfärgat naturgummi hårdhetsgrad
70–75 grader IRH
för övrigt: svart naturgummi, hårdhetsgrad ca 60 grader IRH
2. Stålrör, härdat: SIS 142225, 18 dy X 1 mm
Stålröret skall vara koncentriskt belagt med gummi på sådant sätt
att en jämn tjockleksökning erhålls från handtaget till batongens
spets. Vid handtaget skall gummitjockleken vara minst 4 mm (från
stålröret) och vid batongens tjockaste del minst 10 mm.
3. Handrem av nylonband.
4. Bärbygel av rostfritt stål 18/8.
5. Uniformsknapp av förgylld metall med horisontellt gående refflor på
konvex matterad botten med upphöjd polerad kant.
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