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EU-certifierad bussklädsel kan återvinnas 
Gamla Uppsala Buss (GUB) kör redan en 100 procent fossilfri busstrafik i Uppsala med omnejd. 

Nytt är att den tygklädsel som GUB sedan många år använt i sina bussar, Plockepinn, nu kan 

återvinnas och användas som råvara till nya textilier. Tyget är även certifierat med den europeiska 

miljömärkningen EU Ecolabel, populärt kallad EU-blomman. 

Miljövänligheten i att åka kollektivt baseras inte enbart på att det är bränsleeffektivt och bidrar till en 

bättre framkomlighet i trafiken jämfört med biltrafiken, utan även vilka material som ingår i bussarna 

är avgörande. Tidigare har inte minst bussarnas metalldelar varit en åtråvärd råvara för återvinning 

men nu gäller det alltså även bussens textila inredning. 

Plockepinntyget går att återvinna genom cirkulär återvinning, det vill säga att nytt tyg kan produceras 

med det gamla som råvara. Systemet för återvinning är ännu under uppbyggnad men tyget är 

godkänt för detta så när systemet för retur av textilier är utbyggt kan nya tyger göras av fibrerna från 

Plockepinn-tyget. Grunden för återvinning är att retur sker med rena tyger utan främmande material. 

– Det som återstår för oss är att ”knyta ihop säcken” och tillsammans med leverantören hitta rutiner 

för returhantering av förbrukade tyger. Detta är dock inte helt klart idag från leverantörens sida, 

arbete pågår, säger Tommy Rydbeck, teknisk chef på GUB. 

Att tyget går att återvinna ses som en viktig miljöaspekt i ett livscykelperspektiv och ett led i GUB:s 

mångåriga miljöarbete. 

– Det är givetvis glädjande att så stor del som möjligt av materialet i våra bussar kan tas till vara och 

återbrukas när dess livscykel är slut i befintlig form. Det ligger helt i linje med våra strävanden att 

minska vår totala miljöpåverkan, säger Mikke Holmberg, miljöadministratör vid GUB. 

EU Ecolabel, eller EU-blomman som märket ofta kallas, är Europas motsvarighet till Svanen och en av 

världens främsta miljömärkningar. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket, vilket 

betyder att den styrs av standarden ISO 14024, är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv 

och med en helhetssyn när kriterier tas fram. 

Om GUB 
GUB ägs av Region Uppsala och var innan det, t.o.m. 2011, ett bolag inom Uppsala kommun. Idag 

omfattar GUB:s helt fossilfria trafikverksamhet stadsbusstrafik, sjukresor, att hålla med förare till 

kommunens bokbussar samt viss beställningstrafik. GUB hyr även ut förskolebussar till Uppsala 

kommuns mobila förskoleverksamhet. 

Till verksamheten hör även vår tekniska avdelning som i vår verkstad och servicehall hanterar allt 

underhåll och reparationsarbete för våra fordon samt – i samverkan med UL – sköter hållplatsservice 

för regionens samtliga hållplatser. 

GUB bedriver sedan 2008 egen bussförarutbildning till D-körkortsbehörighet och yrkeskompetens 

(YKB). 

  



Mer information: 

Miljöadministratör Mikke Holmberg, 018-444 58 73, mikke.holmberg@gub.se  

Teknisk chef Tommy Rydbeck, 018-444 58 48, tommy.rydbeck@gub.se  

 

Information om EU Ecolabel: https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/ 

 

Bilder: 

– Tyget Plockepinn som sedan länge använts till Gamla Uppsala Buss stolsklädslar i företagets 

bussar. 

– EU Ecolabel (EU-blomman). 
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