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Gamla Uppsala Buss kör helt fossilfritt i sommar 

Gamla Uppsala Buss AB (GUB) som bedriver stadsbusstrafiken i Uppsala kommer i sommar att köra 
100 procent av sin trafik på fossilfria drivmedel. Vid den senaste revisionen av företagets 
miljöledningssystem har GUB dessutom uppgraderat sig till den senaste versionen av ISO 14001-
standarden. Revisionen utfördes av certifieringsorganet Intertek i början av juni. 

Sommarens stadsbusstrafik i Uppsala kommer till 100 procent att köras med fossilfria drivmedel. Det 
uppnås genom att de bussar som drivs med konventionell diesel ställs av och endast de bussar som 
drivs med biogas och biodieslen HVO används under sommarens reducerade trafik. Det inbegriper 
även de 20 hybridbussarna hos GUB som drivs elektriskt men som har en HVO-driven 
förbränningsmotor för att generera el. HVO är ett helt fossilfritt biobränsle som produceras genom 
vätebehandling av vegetabiliska oljor, biologiskt avfall och restprodukter. 

–För helåret 2017 har vi målet att minst 75 procent av trafiken ska drivas med fossilfria drivmedel och 
en helt fossilfri sommartrafik innebär naturligtvis ett stort steg i riktning att uppnå – eller helst 
överträffa – det målet, säger GUB:s miljöadministratör Mikke Holmberg. 

Den konventionella diesel GUB använder under resten av året innehåller också den en biodieselhalt 
på minst 40 procent, främst i form av HVO men även en mindre andel RME som tillverkas av raps. 
Senast till år 2020 är det planerat att 100 procent av GUB:s trafik ska köras på fossilfria drivmedel 
året om. 

Uppgraderad miljöcertifiering 
GUB har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1998 och det senaste dryga decenniet uppfyllt 
kraven i 2004 års version av standarden. Nu är det istället ISO 14001:2015 man reviderats utifrån, en 
revision som gick mycket bra och resulterade i att GUB nu är ett av de första tio linjebussföretagen i 
landet vars miljöledningssystem uppfyller den senaste ISO-standarden. 

Mer information: 
Miljöadministratör Mikke Holmberg, 018-444 58 73 mikke.holmberg@gub.se  
VD Jonas Skovgaard, 018-444 58 58 Jonas.skovgaard@gub.se  
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