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Riktlinjer för resor och transporter
Dessa riktlinjer avser alla typer av resor och transporter som genomförs av eller för
Skellefteå Kraft.

Omfattning
Riktlinjerna gäller för personresor med bil, flyg och kollektiva transportmedel, men
även transporttjänster till och från våra olika anläggningar.
Riktlinjerna gäller alla egna och upphandlade transporter som utförs inom koncernen
och omfattar samtlig personal som arbetar för Skellefteå Krafts räkning.

Allmänt
Alla transporter och resor ska ske på ett så kostnadseffektivt, miljöanpassat och
trafiksäkert sätt som möjligt, som tar hänsyn till både resenär och medtrafikanter.
I samband med våra transporter och resor representerar vi Skellefteå Kraft och ska
därigenom företräda Skellefteå Kraft och agerar i enlighet med våra kärnvärden,
policyer, rutiner och uppförandekod.

Fordon
Skellefteå Kraft AB arbetar aktivt för ökad användning av fordon med förnybara
drivmedel och miljöanpassade fordon och skapa väl fungerande bilpooler. Vidare ska
företagets medarbetare erbjudas utbildning i bränsleeffektiv körning, s.k. eco-driving.
Entreprenörer och transportföretags fordon ska hålla hög standard för såväl säkerhet
som miljö. Hyr- och leasingbilar ska så långt som möjligt motsvara ovanstående krav.

Förare av fordon
Ska följa gällande lagar och andra trafikregler.
Ska ha rätt förarbevis och kompetens för det fordon som ska framföras.
Ska tillämpa Eco-driving vilket menas ekonomisk, ekologisk och säker körning.
Föraren ska även vara utvilad samt anpassa körningen utifrån rådande väglag.
Vid långa körsträckor (mer än 2 timmar) ska förarbyte eftersträvas eller att ta pauser
med jämna mellanrum.
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Upphandling
Vid all upphandling ska miljö och trafiksäkerhet beaktas där vi ska eftersträva:
• Samordning för att täcka Skellefteå Kraft ABs transportbehov strävar mot att
leverantören/transportören bör inneha och upprätthålla ett kvalitets- och
miljöledningssystem som leder till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten och
miljön inom verksamheterna.
• Förbättra den logistiska planeringen för att på så sätt få effektiva transporter och
minskad tomkörning.
• Att vid inköp av bilar välja fordon med så liten miljöpåverkan som möjligt.
• Att samtliga fordon inom Skellefteå Kraft ABs koncern skall vara utrustade med
alkolås.
• Vid all typ av upphandling av fordon eller transporter ska aktuella lagar,
förordningar och riktlinjer uppfyllas.
• Vi ska använda koncernens och kommunens ramavtal, om sådant finns.

Referenser:
Rutiner för resor i tjänsten
Rutiner vid användning av Skellefteå Krafts fordon
Riktlinjer avseende representation, gåvor, förmåner och traktamenten
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