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AFRY i Danmark
AFRY er en international ingeniør-, design- og rådgivnings-
virksomhed med 17.000 dedikerede eksperter inden for 
infrastruktur, industri, energi og digitalisering. I Danmark er vi 
omkring 750 kolleger, der arbejder med byggeri, transport, 
proces-industri, pharmaindustri, automation, energi, 
arkitektur, akustik og lysdesign. Vi har en fælles mission: at 
sætte skub i den grønne omstilling mod et bæredygtigt 
samfund.

Projekter
AFRY’s danske medarbejdere bidrager blandt andet til Carls 
Tårn i Carlsbergbyen, Femern Bælt Tunnelen, Øresundsbroen, 
Nordhavnsvejtunnelen, Marsk Tower, Amagerværket samt 
flere store opgaver for Energinet, Banedanmark og Vejdirek-
toratet. Dertil kommer en række NDA-projekter for mejerier 
og pharmaproducenter. 

Historik og dansk selskabsstruktur
AFRY - dengang ÅF - indtog det danske marked i 2006 og 
har siden styrket sin position med opkøbene af Hansen og 
Henneberg, Benima, Light Bureau, Midtconsult, Gottlieb 
Paludan Architects, P.A.P. og INSUCO. 

AFRY-navnet blev lanceret i 2019 som resultat af en fusion 
mellem ingeniørhusene ÅF fra Sverige og Pöyry fra Finland.  
Navnet er en sammentrækning af de to ord. 

Selskabstrukturen i Danmark består af AFRY Denmark A/S, 
AFRY ApS, AFRY Group Denmark A/S samt Gottlieb 
Paludan Architects A/S.

Økonomiske nøgletal for koncernen (2021) 
Omsætning, SEK mio. .......................................................................................................20.104 
EBITA, SEK mio. ............................................................................................................................1.662 
EBITA margin, % ................................................................................................................................8,3

75 % af den årlige omsætning i 2021 kunne knyttes til kunder 
og projekter i de nordiske lande.

AFRY-koncernen foretog 18 opkøb i 2021, blandt andet danske 
INSUCO, der arbejder med digitalt jernbanedesign. 

Mål for vækst 
Vækst:  .....................................................................................10 % organisk samt opkøb
EBITA:  ............................................................................10 % over en konjunkturcyklus 

Mål for bæredygtighed (udvalgte)
• Øge vores nettopositive indvirkning gennem projekter og 

derved hjælpe med at sætte skub i den grønne omstilling. 
• Halvere CO2-udledningerne pr. medarbejdere i 2030 og 

opnå en nettoudledning på nul i 2040.
• Skabe øget inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen 

med udgangspunkt i baggrund, kultur og køn (40 % 
kvindelige ledere i 2030)

• Passe på medarbejdernes helbred og sørge for en god 
balance mellem arbejde og fritid.

• Skabe forudsætninger for modigt lederskab.

Ledelse
AFRY AB har hovedsæde i Stockholm, og Jonas Gustavsson er 
President og CEO. Country Manager i Danmark er Paul Lange.
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