
Från bilen till Hjälmaren

Det bästa sättet att skona miljön och  
vårt gemensamma vatten är att tvätta 
bilen på en biltvättanläggning eller i  
en gör-det-själv-hall. Vid dessa  
anläggningar renas tvättvattnet innan  
det släpps ut. Om du däremot  
tvättar bilen på garageuppfarten så  
rinner smutsvattnet helt orenat ut i  
Hjälmaren. Dagvattenledningarna är 
byggda för att leda bort regnvatten  
från våra vägar och övrig mark, inte  
för att leda bort smutsigt vatten från 
tvättning av bilar.

Därför ska du inte fultvätta bilen

Om du tvättar din bil på asfalterad  
eller stenlagd mark rinner det smutsiga  
vattnet, som innehåller skadliga  
kemikalier, oljerester och metaller helt 
orenat ner i närmaste gatubrunn.  
Eftersom vattnet från brunnarna inte är 
kopplade till något reningsverk hamnar 
det orenade vattnet i våra vattendrag  
och slutligen ut i Hjälmaren. 

Ditt smutsvatten blir vårt bad- och 
dricksvatten.

Välj biltvätt istället 

Om du istället tvättar bilen i en  
gör-det-själv-hall eller tvättanläggning 
med godkänd reningsanläggning,  
samlas smutsvattnet upp och renas  
innan det återvänder till naturen.  
Det kostar att tvätta bilen, men låt det 
kosta nu så slipper nästa generation  
betala priset för att vi förorenar deras 
bad- och dricksvatten.

Vad kan du göra?

Om du ändå väljer att tvätta bilen  
hemma, är det bättre att göra det på  
en yta som suger upp vattnet och då  
lämpligen på en gräsyta. Marken kan  
då till viss del fånga upp föroreningar 
och bryta ner dem innan de når  
grund- och ytvatten. Det är då extra 
viktigt att använda miljömärkta  
produkter som är biologiskt  
nedbrytbara. På marknaden finns det  
Svanenmärkta bilschampon. Tänk på  
att alla måste göra sitt för att skydda  
vårt vatten, ”många biltvättar små”.  

Ditt agerande gör faktiskt skillnad!

Tack för att du värnar om vår natur.
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Hjälp oss att värna om vår natur. Tvätta på rätt sätt och ja det gäller 
alla fordon som mormors motorcykel, grannens SUV och din husbil!


