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ÅF rekryterar Björn Östlund för fortsatt hög 
tillväxt inom Infrastruktur 
 
ÅF har rekryterat Björn Östlund, chef verksamhetsområde Trafik vid Trafikverket, till 
posten som chef för affärsområdet Samhällsbyggnad inom division Infrastruktur. Detta 
är ett led i ÅFs strategiska expansionsplan inom infrastrukturområdet. På ÅF kommer 
Björn att leda och fortsätta expandera affärsområdet Samhällsbyggnad med över 450 
konsulter (totalt har division Infrastruktur över 1 300 kvalificerade tekniska konsulter).  
 
Björn Östlund kommer närmast från Trafikverket där han varit Trafikchef med uppgift 
att forma en ny organisation med ansvar för förvaltning, drift och underhåll av det 
statliga väg- och järnvägsnätet. Björn har ingått i Trafikverkets ledningsgrupp. Med över 
tjugo års erfarenhet från Banverket, bland annat som chef för Banverket Projektering 
och (varit ställföreträdande generaldirektör för Banverket mellan 2008-2010), har Björn 
utveck lat ett framgångsrikt ledarskap med ett brett kontaktnät.  
 
”Det ska bli oerhört spännande att leda och utveckla den här organisationen. Jag har 
haft ögonen på ÅF under flera år, bolaget är en uppstickare i branschen som visat prov 
på att verkligen vara ”på hugget”. Jag ser stor potential och goda utvecklingsmöjligheter 
för verksamheten”, säger Björn Östl und, som tillträder tjänsten den 15 augusti 2011.  
 
”Det här är en strategisk rekrytering. Björn är både rutinerad och kunnig, hans tydliga 
fokus på kundperspektivet kommer ytterligare stärka vår position på marknaden” säger 
Mats Påhlsson, chef för ÅFs division Infrastruktur.   
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ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder 
kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen 
av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår 
verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 


