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Statens vegvesen

UNIFOR SREGLEMENT FOR BILTILSYNET
i

Innledning

Dette reglement er fastsatt 29. august 1991 og gjelder alt personell i bil
tilsynet. Tidligere reglement utgår.
Biltilsynspersonell skal bruke uniform i tjenesten med mindre annet er
bestemt.
Personell med kontrollmyndighet bærer distinksjoner.
2.

Tildellng, vedlikehold o utsklftlng av effekter

Uniformseffekter tildeles personeilet i den utstrekning aktuell tjeneste
tilsier det.
Ledelsen avgjør hvilke effekter den enkelte tjenestemann trenger og i
hvilket antall.
Vask, rens og vedlikehold av tildelte effekter er den enkelte brukers eget
ansvar.
Nye effekter kan utleveres når stasjonssjefen eller den han bemyndiger
finner utskifting av enkelteffekter nødvendig.
Når en tjenestemann slutter i tjenesten skal utlevert utstyr tilbakeleveres.
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Etatsmerke

Personell med kontrollmyndighet
*

*

Statens vegvesens embiem festes foran på alle luer.
Statens vegvesens embiem med BILTILSYNET skrevet under
nyttes på venstre brystlomme på skjorter, genser(NATO), jakke,
utejakke, kjeledress og uniformsfrakk. På V-genser og pullover
nyttes are tatens mblem (liten dimensjon).
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Under skuldersømmen på begge ermer festes navnet BILTIL
SYNET på skjorte. genser(NATO), utejakke og kjeledress.
Løveknapper brukes på brystlomrfler og skulderklatfer på skjor
ter. kjeledress og på utejakke. Jakke skal ha løveknapper foran
og på ermene.
øvrig personell
Statens vegvesens emblem med BILTILSYNET skrevet under
festes på venstre brystlomme på jakke og vest (liten dimensjon
på vest).

*

•
•

På skjorter, bluser og strikkeplagg nyttes på brystlomme eller på
tilsvarende sted på venstre side etatens emblem (liten dimen
sjon).
•

På jakke og vest brukes løveknapper foran og på ermene på
jakke.
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Listen angir utvalget av effekter. Nærmere beskrivelse av etfektene
spesifiseres i en egen Eftektbeskrivelse.
a)

Uniform for personell med ~~ntrollmyndighet
Skjorter. kort/lang arm
Slips
Pologenser
V~genser/pullover
Genser (NATO)
Jakke
Utejakke
~~~50/~kjØrt/bukseskjørt
Kjeledress
Kjeledress vinterivarmedress

b)

Belte
KryssbafldOlær
Sokker
Sko
Vinterstøvler
Sommerlue
Vinterlue
Skinnhansker
Regntøysett, todelt
Unitormsfrakk (lagerfrakk)

Uniform for øvrig personell
Skjorter/bluser. kort/lang arm
Slipslhalstørkle
Strikkejakke/strikkevest
Vest
Jakke

~
Sokker
Sko
Belte
Kittel, torkle

c)

Verneut styr
Verneutstyr utleveres etter behov. Dette omfatter vernevester,
utstyr som brukes i forbindelse med motorsykkelprøver m.m.
Godkjent utstyr fremgår av eftektbeskrivelsen.
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Distinksjonenes utforming for de enkelte stillingskategorier og
korrekt montering på hylse med sort bunnfarge er:
Inspektør
Ingeniør/avd.ing./o.ing.
Seksjonsleder
Stasjonssjef
Biltilsynssjef

1 gullstjerfle
2 gullstjerner
3 gullstjerner
3 gullstjerner
3 gullstjerner

+
+

smal gullstripe
bred gullstripe

18 mm

l8mm
lngeniør/
avd.ing./o.ing.

Inspektør

90 mm

Stasjonssjef

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm
Seksjonsleder

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

gmm
gmm

18 mm
Biltilsynssjef
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6.

Bærlng av uniform

Når uniform brukes, er det bare tillatt å bruke uniformsmodeller og
effekter som er beskrevet i effektbeskrivelsen.
Skjorte brukt uten jakke kan brukes uten siips.
Navneskilt festes på høyre side. På kjeledress og genser (NATO) kan
navnebånd brukes.
Uniformsfrakk (Iagerfrakk) skal kun nyttes unntaksvis for å unngå
tilsmussing av andre klær når skifte til kjeledress e.i. er uhensiktsmessig
Uniformsbruk er en del av biltilsynets ansikt utad. Publikums oppfatning
av biltilsynet og uniformen skapes av personen som bærer uniformen
Det er derfor viktig at uniformen er velstelt og at personellet opptrer på
en måte som gir tillit og respekt Ved felles opptreden, f.eks. utekontroll,
bør samme uniformering benyttes.
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