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Tvätta inte bilen på gatan.
Tvättvattnet förorenar
Om man tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen,
garageuppfarten eller andra hårdgjorda ytor bidrar man
till att förorena miljö och vattendrag. Olika förorenande
ämnen frigörs, såsom olja och tungmetaller. Eftersom
biltvättmedlen kan innehålla lösningsmedel och andra
kemiska ämnen som är farliga för både miljö och hälsa så
kan även sådana ämnen spridas i naturen om man tvättar
fordon utomhus.
Var hamnar smutsvattnet?
Det förorenade tvättvattnet rinner ner i
dagvattenbrunnar som i många fall leder vattnet direkt
till diken och vattendrag utan någon rening. I Örebro
leds mycket av vårt dagvatten till Bygärdesbäcken och
Lillån, som båda mynnar i Svartån och Hjälmaren.
Smutsvattnet tas om hand på
tvättanläggningar
För att förhindra ytterligare förorening av Svartån,
Hjälmaren och andra sjöar och vattendrag ska du alltså
tvätta bilen i en automatisk fordonstvätt eller en "gördet-själv-hall".
För både automattvättar och "gör-det-själv-hallar" finns
lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas.
Oftast består denna rening av någon typ av
oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt
ett lokalt reningsverk.
Anläggningarna tar varje år prover på utgående
spillvatten för att kontrollera så att föroreningsmängden
inte överstiger de riktvärden som Miljönämnden i
Örebro har antagit för fordonstvättar.

Ytterligare rening innan Svartån
Om fordonstvätten ligger i centrala Örebro leds
spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket i
Skebäck för ytterligare rening. Det finns alltså flera
reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar
och vattendrag.
Välj miljöanpassade tvättkemikalier
När du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det viktigt
att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel.
De är märkta med Svanen eller Bra Miljöval.
Automattvättar får använda endast miljöanpassade
tvättkemikalier, motsvarande Svanen och Bra Miljöval.
Avfettningsmedel behövs sällan
Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt
nedsmutsad, som regel på vintern. Det är heller inte
avsett för att användas på hela bilen utan endast där
smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på
att avfettning inte får ske utanför tvättanläggningen.
Extra avfettning behövs till exempel inte innan bilen körs
in i en automattvätt.
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