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Pressmeddelande från AFRY 

AFRY får högsta betyg för sitt klimatarbete från CDP  

AFRY har rapporterat sin klimatpåverkan enligt CDP:s ramverk sedan 2011 

och i år fick AFRY ranking A-. Det betyder att AFRY är ett av de högst rankade 

bolagen och får status ”ledare” enligt CDP:s ranking.  

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en ideell organisation som driver ett 

globalt informationssystem för investerare, företag, städer, stater och regioner att 

mäta och hantera sin miljöpåverkan. 

Den höga rankingen betyder att AFRY, baserat på CDP:s poängmetoder, har visat ett 

tydligt ledarskap inom klimatfrågan med konkreta åtgärder och strategier för att 

hantera sin klimatpåverkan.  

Syftet med rankningen är att uppmuntra företag att mäta och hantera sin 

miljöpåverkan genom att svara på CDP:s enkäter. 

"Vi är mycket stolta över att ha nått ledarskapsnivån i CDP:s ranking, detta är ett 

bevis på vårt klimatarbete och att våra mål, mätningar och åtgärder ligger i linje med 

1,5-gradersambitionen", säger Sara Lindstrand, hållbarhetsdirektör på AFRY. 

Några av de konkreta åtgärder som AFRY har vidtagit är att se till att 1,5°C-

ambitionen är integrerad  i vårt beslutsfattande och vår strategi, att sätta klimatmål i 

linje med vetenskapen samt  att få dem validerade och godkända av Science Based 

Targets-initiativet och lanseringen av AFRY 1,5°C road map. 

AFRY kommer att fortsätta mäta och driva omställningen mot ett hållbart samhälle, 

både inom den egna verksamheten och genom kunduppdragen. 

Vill du veta mer om AFRY och våra hållbarhetstjänster – läs mer här. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andrea Giesecke, Head of Sustainability Communication & PR  
Andrea.giesecke@afry.com 
 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och 

rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. 

 

Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, 

som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. 
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