
Samverkande myndigheter:

Rekommendationer för 
varselkläder på skadeplats  

Telefon 0771-119 119. Telefax 0243-758 25. Texttelefon 0243-750 90.
e-post: vagverket@vv.se / Internet: www.vv.se V
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Kontakta oss gärna om du har frågor:

Birgitta Carlsson, Arbetsmiljöverket, 

tfn. 08-730 94 83, e-post: birgitta.carlsson@av.se

Sara Strömberg, Rikspolisstyrelsen, 

tfn. 08-401 95 59, e-post: sara.stromberg@rps.police.se

Anders Wiik, Räddningsverket, 

tfn. 054-13 52 16, e-post: anders.wiik@srv.se

Sylvia Myrsell, Socialstyrelsen, 

tfn. 08-555 532 26, e-post: sylvia.myrsell@socialstyrelsen.se

Tommy Bäckström, Vägverket, 

tfn. 0243-752 93, e-post: tommy.backstrom@vv.se

VARSELKLÄDER – TEKNISK BESKRIVNING 

Den tekniska beskrivningen är tänkt att vara en hjälp och utgöra ett 
underlag vid upphandling av varselkläder för insatspersonal. 

Varselkläder skall vara CE märkta, och vara märkta enligt standard 
EN 471 – Skyddskläder med god synbarhet (varselklädsel). 

Varselväst tillverkas i gult fl uorescerande material. På västens nedre 
del fi nns två refl exband runt om. Hängslerefl ex går ned till det översta 
vågräta refl exbandet. Tvättkrav: 50 gånger i 60oC. För räddningtjänst-
personal bör även krav på fl amskydd enligt EN 533, Index 1 uppfyllas. 
För dessa plagg gäller tvättkravet: 12 gånger i 40oC.

På bröst och rygg monteras textila fält för funktionsbeteckning med re-
fl ekterande transfertryck i silver eller vitt, fältets färg och typsnitt enligt 
respektive organisations anvisningar. Rekommenderat färdigt mått och 
placering: Höjd 120-160 mm. Bredd till hängslens innerkant när dessa 
är schackrutiga och till ytterkant när det är enfärgade hängslen. Text-
fältet på framsidan placeras  jämsides med dragkedjans övre del, och 
på baksidan centrerad mitt bak väl synlig (ej dolt av huva eller dylikt).

POLIS: BLÅ - enligt polisens föreskrifter
RÄDDNING: RÖD - enligt svensk standard SS 01 91 00. 
 Färgkod NCS S 1080-R. 
 Typsnitt: ARIAL NARROW BOLD - VERSALER
SJUKVÅRD: GRÖN - enligt svensk standard SS 01 91 00.
 Fägkod NCS S4050 - B90G   
 Typsnitt: ARIAL NARROW BOLD – VERSALER

Storleken på texten anpassas optimalt till det textila fältets storlek.

Varselväst tillverkas enligt EN 471, klass 2 och ovanstående 
beskrivning.

Varselväst för ledningspersonal har lika utförande och modell som 
ovanstående med tillägg att hängslerefl exerna har tryck med rutor om 
25 x 25 mm enligt respektive organisations färg och skiss. Det textila 
fältet på varselväst för polisens ledningspersonal skall dessutom om-
ges med horisontella band av samma slag och storlek som hängslet.

Varseljacka tillverkas enligt standard EN 471, klass 3. Varseljacka har 
lika utförande och modell som varselväst och dessutom två refl exband 
på vardera ärmen. Om annan färg än fl uorescerande gult används till 
ärmarna bör detta vara i respektive organisations färg såsom det tex-
tila fältet för funktionsbeteckning.

Hjälmöverdrag för ledningspersonal inom kommunal räddningstjänst 
och hälso- och sjukvård ska ha refl ekterande rutor i silver eller vitt om 
40 x 40 mm runt om överdraget i två rader, enligt respektive organisa-
tions färg och skiss.

Krav på leverantör:  Certifi kat som dokumenterar att 

 nedanstående krav uppfylls

 SS-EN 471 klass 2 – aktuell modell/produkt
 SS-EN 533, Index 1– för räddningstjänst
 

Polis, insatschef Räddningsledare Sjukvårdsledare

Information fi nns på respektive 

myndighets webbplats:

Arbetsmiljöverket: www.av.se

Rikspolisstyrelsen: www.polisen.se

Räddningsverket: www.srv.se

Socialstyrelsen: www.sos.se

Vägverket: www.vv.se



Dessa rekommendationer har tagits fram för att underlätta 

samverkan och samordning på skadeplats mellan polis, 

kommunal räddningstjänst och hälso- och sjukvård inom 

och mellan län, kommuner och landsting.

För att underlätta arbetet i skadeområdet är det av stor vikt att 
tydligt kunna urskilja vem som gör vad och vilka resurser man 
har till sitt förfogande. För att särskilja olika funktioner används 
skilda utmärkningar. Detta underlättar samverkan mellan olika 
organisationer vid olycka när personal från olika insatsstyrkor 
deltar. 

Flera arbeten pågår för att få en enad syn (standard) inom Eu-
ropa på utmärkning av personal från hälso- och sjukvård, rädd-
ningstjänst och polis. För närvarande fi nns ingen standard utan 
det är upp till varje medlemsland att utfärda nationella riktlinjer 
och rekommendationer i väntan på en eventuell europastandard. 
Nedan presenteras den svenska versionen av dessa.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av per-
sonlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) skall sådan användas när 
risken inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket ge-
nom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska 
åtgärder. Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren tillhandahålla 
skyddsutrustning och arbetstagaren är skyldig att bära denna.

Varselkläder är sådan personlig skyddsutrustning som skall öka 
upptäckbarheten av  personer som uppehåller sig i skadeområde. 
Exempel på sådana kläder är varselväst, overall, jacka, byxa eller 

regnställ. Alla med refl ekterande och fl uorescerande fält. För att förstärka 
synbarheten i mörker eller vid begränsad sikt p.g.a. väderförhållanden, bör 
byxor med lågt sittande refl exer användas. Om varselkläder är smutsiga 
eller felaktigt tvättade försämras synbarheten markant.

För polis, hälso- och sjukvård och kommunal räddningstjänst innebär 
detta att varselkläder skall uppfylla kraven i EN 471 lägst klass 2 – Skydds-
kläder med god synbarhet. För räddningstjänst bör även fl amskyddskraven 
i EN 533, Skyddskläder – Skydd mot hetta och fl amma – Material och 
materialkombinationer för begränsad fl amspridning, uppfyllas. 

Övriga kategorier på skadeplats, som t.ex. media, bilbärgare, 
teknisk/administrativ personal m.fl ., rekommenderas att bära 
fl uorescerande orange västar med textfält som anger deras roll 
samt har utformning som tydligt avviker från insatspersonal.

För att uppnå efterstävad samordning är det viktigt att den 
fl uorescerande färgen är gul. 

En samverkansgrupp med representanter från Räddningsver-
ket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och 
Vägverket har utarbetat rekommendationer för varselvästar 
och hjälmutmärkning med en gemensam profi l för kommunal 
räddningstjänst, polis och hälso- och sjukvård. Förutom att 
kraven enligt ovan uppfylls har västarna ett fält på bröst och 
rygg som med färg och text visar tillhörighet och funktion. För 
kommunal räddningstjänst är färgen röd, för hälso- och sjuk-
vård är färgen grön och för polisen är färgen blå. Lednings-
personal utmärks med ett schackrutigt mönster i respektive 
organisations färg. 


