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Allt fler väljer biltvätten
En ny undersökning visar att 61 % av bilägarna i Sverige anser sig vara mer miljömedvetna jämfört med
för två år sedan. Utvecklingen går åt rätt håll – antalet personer som fultvättar på gatan har minskat
från 26 % till 22 %*.
9 av 10 tycker att det är viktigt att agera miljövänligt i sin vardag*. Ändå fultvättar så många sin bil på
gatan. För att få fler att tvätta på biltvätten och därmed minska utsläppen av miljöfarliga ämnen
arrangeras Stora biltvättarhelgen nu i helgen.
– Kunskapen om vilken stor miljönytta en biltvätt ger måste bli större. När du förstår hur mycket
miljögifter din biltvätt på gatan påverkar vattnet i din egen närhet där man själv t.ex. badar och fiskar så
blir det självklart att åka till biltvätten, säger Richard Faber, processingenjör Gästrike Vatten.
– Smutsvattnet som blir när du tvättar bilen innehåller föroreningar som metaller, oljerester samt
kemikalier från bilschampot och det är skadligt för både oss människor och miljön. Att ta bilen till en
biltvätt är det minsta vi kan göra för naturen, säger Johanna Weglin-Nilsson, processingenjör på
Sandviken Energi.
– Låt det bli vårens snackis med grannarna, hur ni tillsammans tar hand om närliggande vattendrag
genom att välja biltvätten, säger Katrin Olsson, miljöinspektör, Gävle kommun.


Välj alltid en biltvätt, helst en miljömärkt. Där renas smutsvattnet innan det släpps vidare. Det går
lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Använd miljömärkta
bilvårdsprodukter.



Det minst dåliga att tvätta bilen på gräs. Då stannar mycket av föroreningarna i jorden medan
vattnet filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som
lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från
bilen.

Svar på frågan i bilden: De gillar inte att bada i tungmetaller och olja.
Idag rullar nästan 4,7 miljoner personbilar i Sverige** och vi fultvättar ungefär 20 miljoner gånger varje
år***. Om någon tvättar bilen på gatan rinner smutsvattnet ner i dagvattenbrunnar och hamnar orenat i
naturen. I helgen, den 23-24 april 2016, är det Stora biltvättarhelgen i Sverige. Det är en årlig
återkommande kampanj för att uppmärksamma hur viktigt det är att tvätta bilen i en biltvätt istället för
på gatan.
* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Sverigepanel, februari 2016. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.
** SCB fordonsstatistik februari 2016. *** Statistik från Svensk Bensinhandel
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