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SJ premierar ÅF för klimatsmart resande  

ÅF har tilldelats SJ:s diplom för klimatsmart resande. Tillsammans med White 

Arkitekter och Västernorrlands landsting premieras ÅF för sitt sätt att 

säkerställa att företagets medarbetare reser mer miljösmart. 

Motiveringen löd ”ÅF har målmedvetet och långsiktigt drivit ett konsekvent miljöarbete 

och har på så sätt skapat ett hållbart resande inom företaget”. Diplomen delades ut på 

SJ:s årsstämma den 21 april.  

– Det är alltid roligt att uppmärksammas för sitt miljöarbete, säger Emelie Baedecke 

Yllner, Travel Manager and Procurement Specialist på ÅF, och fortsätter. Vi arbetar för 

att skapa erbjudanden som matchar medarbetarnas önskemål och som samtidigt lyfter 

fram de fördelar som det hållbara resandet innebär. Vi säger ofta att ”Framgångsrika 

lösningar bygger på samarbete och samverkan”, det tycker jag att SJ:s och ÅFs 

relation visar. 

Det är andra året i rad som SJ delar ut ett diplom för miljösmart resande. Utmärkelsen 

går till tre av SJ:s företagskunder som valt att resa mer med tåg för att klara sina 

miljömål. 

– Att jobba hållbart är en självklarhet för ÅF. Som teknik- och konsultföretag är det 

främst i stora projekt som vi gör störst skillnad för att nå ett mer hållbart samhälle. 

För våra medarbetare är det även viktigt att vi arbetar på flera fronter internt för att 

minska vårt klimatavtryck. Det är därför roligt att vi får ett kvitto på att vi reser 

hållbart, avslutar Emelie Baedecke Yllner. 
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ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi 

bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser 

skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår 

verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 

ÅF – Innovation by experience 


