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Indledning 
 
Rengøringsvognen er vigtig for at rengøringsassistenten kan udføre sit arbejde effektivt. Her kan alt 
det, der skal bruges til rengøringen transporteres. Vognene fås i mange forskellige udgaver.  
 
Mange af rengøringsvognene kan indstilles i højden, så de passer til den enkelte medarbejder.  
Samtidig kan vognene opbygges med forskelligt antal spande, kurve og diverse ekstratilbehør – alt 
efter arbejdets art.  
 
 
Check på rengøringsvogne og maskiner  
  
Arbejdstilsynet har i 1998 gennemført projektet "Rene linjer i arbejdsmiljøet" for at forbedre sik-
kerheds- og sundhedsforholdene i rengøringsbranchen. Projektet blev planlagt i samarbejde med 
Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser, og var et led i opfølgningen på arbejdsmini-
sterens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år 2005.  
 
Ved at rengøringsassistenten bruger gode rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner kan dette 
medvirke til at begrænse de sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger under rengøringsarbej-
det. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet materiale, der kan bruges til vurderingen af om rengø-
ringsvogne og maskiner opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen.  
 
Der er bl.a. udarbejdet tre checklister - en til rengøringsvogne, en til rengøringsmaskiner med gåen-
de fører og en til rengøringsmaskiner med siddende fører. Listerne kan bruges til at checke, om ren-
gøringsvogne og -maskiner opfylder de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav og anbefalinger.  
 
Det kan f.eks. være krav om spandhøjde, hjulstørrelse, indretning, stabilitet, klargøring, brugsanvis-
ning til maskiner, støj fra maskinen, mærkningsregler mm.  
 
 
Der henvises til Arbejdstilsynets materiale: 
 
 

• CHECKLISTE TIL RENGØRINGSVOGNE 
 

• CHECKLISTE TIL MASKINER MED GÅENDE FØRER  

• CHECKLISTE TIL MASKINER MED SIDDENDE FØRER 
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Eksempler på rengøringsvogne 
 
 

 

  

 
Når der skal investeres i en ny rengøringsvogn, er det vigtigt at overveje hvilke rengøringsopgaver 
den fortrinsvis skal benyttes til. Er det daglig rengøring, periodisk rengøring, inventaropgaver, gulv-
rengøring eller en kombination. Hvor mange forskellige brugere, skal benytte rengøringsvognen, 
hvad skal den kunne rumme af redskaber og midler – eksempelvis : 
 

- Rengøringsklude 
- Glasskind 
- Mikrofiberklude 
- Skurenylon/svampe 
- Bruseflaske 
- Kost/fejebakke 
- Inventarmop 
- Gulvmopper (våd/tør) 
- Mopgarner 
- Rengøringsmidler 
- Plastposer/affaldssække 
- Affaldsstativ 
- Støvsuger 
- Papirvarer 
- Elpærer 

 
Hvor meget vognen skal kunne rumme afhænger af rengøringsassistentens funktioner på arbejds-
pladsen. Overvejelserne er vigtige i forhold til de krav, der stilles til rengøringsvognen.  
 
Det er også vigtigt at overveje hvilke metoder, der skal anvendes til rengøringen. Nogle rengø-
ringsmetoder er mere hygiejniske end andre. Der skal vælges, om der skal foretages støvsugning 
eller tørmopning til let rengøring af hårde gulve samt hvilke gulvrengøringsmetoder, der skal an-
vendes til grundig vask af hårde gulve. Der indgår her begreber som tørmopning, fugtovertørring og 
gulvvask.   
 
Herudover er der også ergonomiske overvejelser – f.eks. at hjulene er store nok, så de opfylder kra-
vene, om spandhøjden kan justeres, samt om der er en god arbejdsplads omkring vognen. 
 
Hvis rengøringsassistenten har et mindre område eller der er meget begrænset plads på området, er 
det måske ikke relevant at anskaffe sig en rengøringsvogn. Her kan et ”håndværkerbælte” måske 
være den ideelle løsning. Et bælte, der er indrettet til at rumme de redskaber, som rengøringsassi-
stenten har brug for – ses også blandt vinduespolerere.  
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Snavs på rengøringsvognen er grobund for mikroorganismer. Derfor skal den holdes ren, 
hvilket er assistentens ansvar. Samtidig er rengøringsvognen assistentens image udadtil, så en 
pæn og overskuelig vogn sender et godt signal til kunden/brugerne. 
 
 
Oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet 
 
I det følgende materiale gives en oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet. Her 
nævnes i alfabetisk rækkefølge eksempler på forskelligt rengøringsudstyr, der typisk bliver anvendt 
i rengøringsbranchen.  
 
Leverandører af rengøringsudstyr har et stort udvalg. De indsatte billeder er kun eksempler på ud-
seende.  
 
 
Redskabets navn Materiale Anvendelse Rengøring og  

vedligehold 
 
Afstøvningskost 
(Lange Maren) 

 
 

 
Træskaft evt. lakeret.  
Børster af naturhår 
 

 
Afstøvning af højtsid-
dende flader, hylder, 
radiatorer og paneler 

 
Støvsugning, skylles i 
rengøringsvand med 
universalmiddel og 
tørres. 

 
Afsæbningsbørste 

 

 
Skaft af træ eller plast. 
Børster af naturhår 
eller nylon. 

 
Afvaskning af bl.a.  
vægge, døre, møbler, 
vinduesrammer, hjør-
ner og fyldningsdøre. 
Grunding rengøring af 
sanitet.  

 
Skylles i rengørings-
vand med universal-
middel og tørres. Nog-
le børster kan tåle vask 
i opvaskemaskine. 

 
Bruseflaske 

 

 
Plast 

 
Fordeling af rengø-
ringsvand f.eks. ved 
rengøring af vaske og  
toiletter. Nogle bruse-
flasker kan være for-
synet med en dyse, der 
danner meget små 
dråber (aerosoler).  

 
Skylles med rent vand 
og stilles til tørre uden 
låg.  

 
Børsterive 

 

 
Plast, træ eller metal. 

 
Rense børster, koste, 
mopgarner for tråde og 
hår. 

 
Støvsugning, skylles i 
rengøringsvand med 
universalmiddel og 
aftørres. 
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Doseringsanlæg 

 
 

 
Dunke af plast, slanger 
af plast. Pistolgreb og 
spulerør af metal. Det 
hele er samlet med 
lynkoblinger.  

 
Dosere rengørings-
middel samtidigt med 
at vandet hældes i 
spanden. En lille dyse 
bestemmer mængden 
af rengøringsmiddel.  

 
Spulerøret gennem-
skylles med rent vand. 
Dunkene udskiftes 
efter behov. Vær op-
mærksom på plejemid-
ler, der har en tykkere 
konsistens.   

 
Doseringudstyr  
(pumper, dl-mål,  
doserings-top) 

 

 
Plast.  

 
Pumpe og doserings- 
top sættes på dunke 
eller flasker med ren-
gøringsmiddel og af-
måler en bestemt 
mængde. 
 

 
Skylles i rent vand og 
aftørres.  

 
Dørkiler  

 

 
Plast eller træ.  
Små kiler der blot 
skubbes ind under 
døren eller ”store” 
kiler med håndtag.  
 

 
Under rengøringsar-
bejdet kan det være en 
fordel at anvende dør-
kiler, hvis rengørings-
vognen ikke kan med-
tages i lokalet. 

 
Skylles i rengørings-
vand med universal-
middel og aftørres. 

 
Fejeblad med kort 
eller langt skaft 

 

 
Metal og/eller plast. 
Evt. med gummikant. 
Enkelte modeller har 
opsamlingspose.  

 
Til opsamling af løst 
snavs ved fejning eller 
tørmopning.  

 
Skylles i rengørings-
vand med universal-
middel og aftørres. 

 
Fejekost med kort eller 
langt skaft 

 

 
Skaft af træ eller plast. 
Børstehår af syntetisk 
materiale eller natur-
hår.    

 
Til opfejning af løst 
snavs ved fejning eller 
tørmopning. Dobbelt-
børste er også beregnet 
til børstning af møbler 
med stof. 

 
Støvsuges og skylles i 
rengøringsvand med 
universalmiddel og 
aftørres.  
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Fladmop 
bestående af: 
skaft, fremfører 
moppegarn 
Skaft : forskellige ud-
formninger, teleskop, 
kugle i top mm 
Fremfører: med vel-
cro, knæk-led mm. 
 
Mopgarn: forskellige 
materialer  
  

 
Skaft af aluminium 
plast eller glasfiber.  
 
Fremfører af plast eller 
metal. 
 
Mopgarn af bomuld, 
syntetisk eller en blan-
ding. Der findes også 
modeller med ”skrub-
effekt” til bl.a. skrid-
sikre gulve.  

 
Til gulvvask eller 
fugtovertørring. Der 
kan anvendes forskel-
lige pressesystemer, 
drypsystem eller kop-
metode. 

 
Skaft og fremfører 
aftørres med fugtig 
klud/rengøringsvand 
med universalmiddel. 
Mopgarnet vaskes.  
 
Tip: 
Ved tørring i tørre-
tumbler undgås at gar-
net fnugger under 
brug.  
   

 
Glasskind 

 

 
Syntetisk materiale. 

 
Til spejle og glas uden 
brug af rengørings-
middel.  

 
Vaskes i vaskemaskine 

 
Gulvklud 

 

 
Bomuld eller syntetisk 

 
Til gulvvask. 

 
Vaskes i vaskemaskine 

 
Gulvskraber/skviser 

 

 
Skaft af plast eller 
glasfiber. ”Hoved” 
med udskiftelige 
gummilæber. 

 
Skrabe vand hen mod 
et afløb ved f.eks. 
skumrengøring, iblød-
sætning eller afskyl-
ning af gulve. 

 
Skylles i rent vand og 
aftørres eller hænges 
til tørre. Slidte gummi-
læber udskiftes.  

 
Gulvskrubbe 

 

 
Skaft af træ eller plast, 
børster af piassava 
eller syntetisk materia-
le.    

 
Vask/skuring af gulve. 

 
Skaftet aftørres. Bør-
sten skylles i rent vand 
og hænges til tørre. 
Nogle børstehoveder 
kan tåle vask i opva-
skemaskine.  
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Håndmop  

 
 
 
 

 
Uld eller syntetisk 
materiale.   

 
Afstøvning af f.eks. 
rør og lamper, hylder, 
radiatorer og fodpane-
ler. 

 
Skaftet aftørres. Mop-
pehovedet støvsuges 
eller renses med bør-
sterive. Aftageligt be-
træk vaskes.  
Tip: Hvis betrækket er 
vanskeligt at sætte på, 
kan man sætte en 
plastpose på først og 
derefter betrækket 
udenpå.   

 
Inventarmop 

 

 
Skaft af plast eller 
metal. Mopgarn af 
bomuld eller syntetisk 
materiale/forskellige 
mikrofibre.  

 
Rengøring af vægge, 
lofter, døre, tavler, 
borde mm.  
Tip: Til lodrette flader 
er det en fordel at  
”låse” fremførerleddet.  

 
Skaftet aftørres. Mop-
garnet vaskes i vaske-
maskine.  

 
Kantrenser 
(vægvasker, doodle-
bug, skureblokholder) 

 

 
Plast med forskellige 
”gribesystemer” til 
fastholdelse af skure-
nylon i forskellige 
farver med forskellig 
hårdhed. 

 
Rengøring af vægge,  
gulve, specielt kanter.  

 
Skylles i vand og hæn-
ges til tørre.  

 
Klikker-”skraber” 

 

 
Metal påsat barber-
blad. 

 
Anvendes til at skrabe 
evt. malingsrester af - 
med forsigtighed – 
uden at ridse overfla-
den.  

 
Aftørres med fugtig 
klud med universal-
middel og tørres, evt. 
slidte barberblade ud-
skiftes.  

 
Klude  
(universalklud 
”alt-mulig-klud”) 

 

 
Bomuld/viskose eller 
syntetisk materiale. 
 

 
Aftørring eller afvask-
ning af inventar. Even-
tuelle farvekoder for-
tæller hvor kluden skal 
bruges.  

 
Vaskes i vaskemaskine 



 

 8

 
 
Kost 

 

 
Træ- eller plastskaft, 
børster af natur- eller 
syntetisk materiale.   

 
Opfejning af løst 
snavs. En mindre  
hygiejnisk rengø-
ringsmetode, da støvet 
hvirvles op.  

 
Rives med børsterive 
eller støvsuges.  

 
Mikrofiberklud 

 

 
Syntetisk materiale, 
f.eks.  polyester og 
polyamid.  Fremstillet 
så fibrene ”griber fat” 
om snavset.  
Der findes forskellige 
fibermaterialer,  
”bløde” og ”hårde”.  

 
Kan anvendes uden 
brug af rengøringsmid-
ler.  
Der er forskellige ty-
per til glas/spejle og 
andet inventar. Er ikke 
velegnet til alle over-
flader - kan ødelæg-
ge/ridse visse overfla-
der. Det anbefales at 
bruge handsker idet 
mikrofibrene affedter 
hænderne.  

 
Vaskes i vaskemaski-
ne. Mikrofiberklude 
vaskes separat eller i 
vaskepose, da de bin-
der løst materiale til 
sig. Kludene kan an-
vendes våde/ centrifu-
gerede direkte fra va-
skemaskinen samme 
dag, ellers skal de tør-
res pga. risiko for bak-
terievækst.   

 
Minimop 

 

 
Skaft af plast eller 
metal.  

 
Vask af trapper og 
mindre lokaler. An-
vendes med spand 
påsat presse.  

 
Skaftet aftørres, mop-
garnet vaskes i vaske-
maskine. 

 
Opsamlertang  
(forlænget arm) 

 

 
Metal og plast. 

 
Opsamling af papir og 
andet affald samt ka-
nyler. 

 
Aftørres med fugtig 
klud/rengøringsvand 
med universalmiddel. 

 
Overløbsrenser 
(tudrenser) 

 

 
Metal overtrukket med 
plast, syntetiske bør-
ster.  

 
Til rengøring af over-
løbshuller i håndvaske 
og andre svært tilgæn-
gelige steder.  

 
Skylles i rengørings-
vand med universal-
middel og hænges til 
tørre. 
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Radiatorbørste 

 

 
Plast eller metal med 
syntetiske børster. 

 
Fjernelse af støv mel-
lem lameller og bag 
radiatorer. 

 
Støvsuges og skylles i 
rengøringsvand med 
universalmiddel og 
hænges til tørre.  

 
Skafter til redskaber 

 

 
Plast, glasfiber eller 
letmetal/aluminium. 

 
Bruges til forskellige 
redskaber. Findes med 
forskellige teleskopsy-
stemer og greb.  

 
Aftørres med fugtig 
klud/rengøringsvand 
med universalmiddel. 

 
Skurenylon, skure-
svamp 

 

 
Nylonmateriale evt. 
påsat en svamp. For-
skellige hårdheder med 
forskellige farver (jo 
mørkere des  
hårdere). 

 
Rengøring af f.eks. 
håndvaske, fliser og 
pletaftagning på gulve.   

 
Skylles i rent vand og 
vaskes i vaskemaskine. 

 
Skviser 

 

 
Metal med plastskaft 
med udskiftelige 
gummilæber. 

 
Skrabe vand af fliser, 
stålborde, vægge tavler 
eller vinduer.  
 

 
Skylles i rent vand og 
hænges til tørre. Slidte 
gummilæber kan ud-
skiftes.  

 
Spartel 

 

 
Træhåndtag med  
metalklinge 

 
Fjernelse af fastsidden-
de snavs f.eks. tygge-
gummi, maling, ned-
trådte madrester, kli-
stermærker.  

 
Aftørres med fugtig 
klud/rengøringsvand 
med universalmiddel. 

 
Støveklud, 

 
 
Olieklud 

 

 
Støveklud er lavet af 
bomuld.  
 
 
 
 
 
 
Olieklud er syntetisk 
materiale imprægneret 
med olie – ofte paraf-
finolie. 

 
Fjernelse af løst støv 
fra inventar.  
 
 
 
 
 
 
Olieklude anvendes 
også til tørmopning af 
f.eks. linoleum og olie-
rede gulve. 

 
Støveklude af bomuld 
kan vaskes og impræg-
neres: rene klude skyl-
les i vand tilsat glyce-
rin: 1 spsk. pr. l vand. 
Tørres inden brug.  
 
 
Olieklude er engangs-
klude.  



 

 10

 
Toiletbørste 

 

 
Skaft af plast med ny-
lonbørster. 

 
Rengøring af toilet-
kumme og urinaler 
indvendigt.  

 
Skylles i rent vand efter 
brug og stilles til tørre. 
Nogle toiletbørster kan 
tåle kogning i f.eks. 
bækkenskyller.  

 
Tørmop 

 

 
Skaft og fremfører af 
plast eller metal. Garn 
eller mopdug kan være 
af bomuld, syntetisk 
materiale eller klude 
med olie (olieklud). 

 
Tørrengøring af gulve. 

 
Engangsklude smides 
væk (hygiejne-mop-
stykker og olieklude). 
Øvrige støvsuges og 
vaskes i vaskemaskine.  

 
Vaskeskind 

 

 
Syntetisk skind. 

 
Rengøring af glatte 
overflader f.eks. sanitet 
og inventar. 

 
Vaskes i vaskemaskine. 

 
Vaskesuger  
(svupper) 

 

 
Plast- eller træskaft 
med syntetisk gummi-
sugekop.  

 
Til fjernelse af ”prop-
per” i rør ved vaske. 
Luk for overløbshullet 
f.eks. med en klud. 

 
Skylles i rengørings-
vand med universal-
middel og stilles til 
tørre. 

 
Vinduesvasker  
(stripper) 

 

 
Skaft og holder af plast 
og/eller metal. Betræk 
af syntetisk lamme-
skind eller  
mikrofiber.   

 
Vask af vinduer eller 
vægge samt til udlæg-
ning af polish.  

 
Skaft og holder aftørres 
med fugtig klud/ rengø-
ringsvand med univer-
salmiddel.  
Betræk skylles og va-
skes i vaskemaskine. 
Efter arbejde med  
polish lægges betræk-
ket i blød i rengørings-
vand med polishfjerner 
eller grundrengørings-
middel inden det va-
skes i vaskemaskine.  

Wetmop 

 

 
Skaft af metal, holder 
af plast. Garn af bom-
uld i forskellige stør-
relser, vægt og længde. 

 
Vask af gulve. Vandet 
presses ud af garnet 
med håndbetjent wet-
mop-presse. 

 
Skaft, holder og presse 
aftørres. Garn skylles i 
rent vand og vaskes 

 


