
    

 

Ett samarbetsavtal har idag tecknats mellan 

Bilfinger Industrial Services Sweden AB  

och 

Teknisk Fastighetsservice i Norrland AB. 

 

 

Detta avtal har tecknats i syfte att samarbeta och utbyta tjänster inom Sverige.  

Parterna ska ges möjlighet till avrop av tjänster och ska verka för att tillgodose respektive part med 

service och mindre entreprenadarbeten. Parterna ska på bästa sätt överbrygga varandras resurs- och 

kompetensbehov samt samverka för en högre effektivitet och tillgänglighet i syfte att öka kvalitén i 

leveransen mot slutkund. 

 

Vilka är  

 

Med ca 160 kompetenta medarbetare och en verksamhet från Gävle i söder till Luleå i norr finns 

Teknisk Fastighetsservice AB etablerad på 14 orter i Norrland.  

Med vår geografiska utbredning vill vi befästa rollen som en lokal och nära aktör.  

Vår starka marknadsposition har vi uppnått genom att konsekvent följa vår grundfilosofi sedan 

starten 1993.  Att utföra våra uppdrag på avtalad tid, med rätt kompetens oavsett svårighetsgrad. En 

filosofi som fungerar och som ger oss nöjda kunder och långvariga relationer. 

Vi på Teknisk Fastighetsservice erbjuder kunnande och engagemang 24 timmar om dygnet. Med 

flertalet olika certifieringar i ryggen kan vi med trygghet säga att vi vet vad vi gör när det gäller 

service, teknisk rådgivning och entreprenadarbeten. 

Vi utför service, förebyggande underhåll, reparationer, om och tillbyggnad av installationer inom 

ventilation, styr- & regler, elkraft, kyla, värmepumpar, oljepannor, ånga samt tryckluftskompressorer. 

Med kvalificerad personal lokalt stationerad finns vi alltid nära kund. 

För mer information besök oss gärna på www.tfservice.se 

  

http://www.tfservice.se/


Vilka är  

 

Bilfinger Industrial Services Sweden AB är en flerdisciplinär leverantör av industriellt underhåll, 

projektledning & engineering, verkstadsproduktion, industrimurning och rådgivning till processindustri 

och energiproducenter i Sverige.  

Vi har ett stort antal etableringar runt om i landet där vi arbetar med alltifrån mindre projekt till hela 

koncept som innefattar alla våra leveransområden. 

Vi vill skapa värde för våra kunder genom kostnadsreduktioner och ökad tillgänglighet på 

produktionsutrustning. 

Vi har ett stort antal underhållskontrakt med kunder inom process/tillverknings-industri och 

energiproduktion.  

Bilfinger Industrial Services Sweden AB är ca 1100 anställda i Sverige.  

Vi är lokaliserade i hela landet från Halmstad i söder till Luleå i Norr på 70 olika stationeringar med 

huvudkontoret i Kungälv. 

På global nivå är det 40 000 anställda inom Bilfinger. 

För mer info se vår hemsida http://www.is-sweden.bilfinger.com/ 

 

Våra olika affärsgrenar i Sverige är: 

-BU Piping ca.120 personer 

-BU Isolering ca. 295 personer 

-BU Maintenance Chemicals ca. 325 personer 

-BU Maintenance Energy ca. 205 personer 

-BU Engineering ca. 115 personer 

+ stödfunktioner 

Vi är verksamma inom 6 olika industrigrenar 

globalt. 

 

 



 

 

  

 


