
BILFLÅDEN
– rengøring af kontaktoverflader

Fra Vækst & Bæredygtighed - Kommunal drift

Nyttig information

Hvornår og hvor skal man rengøre?
Bilen skal rengøres af bruger inden kørsel i bilen, og grundigt 
rengøres når turen endelig afsluttes, eller hvis en ny chauffør 
overtager turen. Vær OBS på hvilke overflader du har været i 
kontakt med, og sørg for at disse overflader bliver aftørret.
Efterlad bilen rengjort, som du selv ønsker at overtage den!

Vær særlig opmærksom på punkter, som mange rører ved – såkaldte 
kontaktpunkter/kontaktoverflader. 

F.eks.:
Rat
Gearstang
Håndbremse
Håndtag inde/ude
Nøgler
Bagagerum (hvis man har brugt det)
Brændstofkort. 
(ikke udtømmende liste, se gerne billede til højre)

KONTAKT INFORMATION

For spørgsmål angående produkter, 

værnemidler, instrukser til rengøring i 

forbindelsen med covid-19, kan man 

kontakte Kommunens interne hotline

hotline@holb.dk

KONTAKT INFORMATION

For spørgsmål angående Kommunens 

bilflåde er man som altid meget 

velkommen til at kontakte os direkte via 

fællespostkassen                   

biler@holb.dk

Hvilke produkter skal man bruge?
Den bedste rengøring sker altid ved brug af lunken vand og sæbe, men det er ikke altid ved hånden –specielt ikke i bilerne. Man kan derfor i 
stedet få forskellige færdigudviklede produkter, som kan erstatte lunken vand og sæbe. F.eks.:
1: Færdigt opblandet almindeligt universalrengøringsmiddel -fra flaske med f.eks. vippelåg eller pumpe, der kan påføres en klud eller 
papirserviet til efterfølgende grundig aftørring af kontaktpunkter/kontaktoverflader.
2: Rengøringsservietter (uden sprit) er et godt alternativ til brug ved grundig aftørring, men produktet kan i visse perioder være vanskelige at 
skaffe (Covid19 relateret global efterspørgsel)
3: Overfladesprit - men det forudsætter at kontaktfladen ikke er synligt snavset. Vær ekstra opmærksom på, at ikke alle overflader i bilen tåler 
gentagen brug af produkter, der indeholder ethanol (sprit), da det ved gentagen brug over længere tid ødelægger overfladen.

Holbæk Kommunes bilflådeteam, som til dagligt drifter kommunens fælles puljebiler, og bilflåden for alle leasingbiler, vil én gang ugentligt -
eller efter behov - sørge for, at der er både håndsprit og ét af ovenstående rengøringsprodukter til rådighed i alle puljebilerne på Kanalstræde 
og Jernbanevej. Puljebiler er de biler, som kan bookes via outlook/Ask Cody (ofte er det en rød Ford)

Er du i tvivl om rengøringen af netop det køretøj, du benytter, så kontakt din leder.

OBS: 
Ved rengøring/aftørring af overflader i bilen må man IKKE bruge almindelig vådserviet, som normalt bruges til rengøring af huden. Over tid 
efterlader det nemlig en hinde af glycerin, som virus kan overleve i.
Man må aldrig anvende sprayflasker med hverken håndsprit eller rengøringsmidler indendørs, hvad enten det er med eller uden 
faremærkning, så sprøjt produktet på en klud/serviet udenfor bilen. 

Kontakt egen leder eller Holbæk Kommunes bilflådeteam på biler@holb.dk, hvis du er i tvivl. 


