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Tvätta bilen
Tvätta gärna bilen, men inte på gatan! Biltvätt på gator och
garageuppfarter gör att miljöskadliga ämnen och föroreningar rinner
ut orenat t i våra vattendrag!

Var ska bilen tvättas?
Bäst är att åka till en miljövänlig biltvätt med
miljöanpassade produkter eller en ”gör-det-själv” hall. Teknik med recirkulerande tvättvatten tar bort
80-90 procent av de föroreningar som finns i
tvättvattnet. Vissa anläggningar har reningsverk och
annars passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare
innan det leds till avloppsreningsverket där det renas
ytterligare.

Tvätta effektivt
•

Spola först av med vatten.

•

Tvätta med såpa, diskmedel eller bilschampo och
eventuellt med avfettningsmedel om bilen är
riktigt smutsig. Alla kemikalier bör vara
miljömärkta.

•

Vaxa bilen! Det gör att smuts inte fastnar lika lätt
och man behöver därför inte tvätta bilen lika ofta.

•

Rengöring inuti bilen görs enklast med en
microfiberduk. De är statiska och binder damm
effektivt utan att rengöringsmedel behövs.

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten
rinner de miljöskadliga ämnena via dagvattenbrunnar
direkt ut i närmaste vattendrag där djur och växter kan
skadas. Sjön kan ju dessutom fungera som
dricksvattentäkt! Avrinning bör därför inte ske till
dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö!

Giftfri miljö
Bäckar och dammar höjer boendekvaliteten och gör
omgivningarna vackrare. Sjöar har höga naturvärden
med möjlighet till fiske och bad. Alla vill vi ha rent
vatten i våra vattendrag och därför är det viktigt att
inte tillföra miljöskadliga ämnen. Det är nödvändigt,
inte minst för fisk, fåglar, grodor och övrigt biologiskt
liv, men givetvis också för att undvika skadliga
hälsoeffekter för barn, hundar och andra som badar i
vattnet.

Mer information

Tvättvattnets innehåll

Fakta

Tvättvattnet från bilar innehåller bl.a. däckpartiklar,
olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga
tungmetaller och tensider.

Se www.hemab.se/vatten för med information
om gällande gränsvärden.

Varför inte garageuppfarten?
I undantagsfall kan damm och lera spolas av bilen på
gräsbevuxen plan mark eller grusplan där vattnet kan
infiltrera i marken.
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