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IMORGON!



Det vi gör idag påverkar vår morgondag.

På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad 

med målet att skapa bättre förutsättningar 

för dagens och framtidens städer. Det är 

möjligt tack vare våra skickliga ingenjörer, 

arkitekter och samhällsplanerare och att 

våra vinster går till forskning och utveckling.

 

Framtiden spelar roll. Tillsammans med 

våra kunder hittar vi lösningar för en bättre 

morgondag.





DET HÄR ÄR TYRÉNS

Vi är nyfikna och vill alltid veta mer om ny teknik, nya 

lösningar och om dina behov. Nyfikenhet är en av våra 

viktigaste drivkrafter och en katalysator för utveckling, 

både för oss och för dig som kund. 

Vi hittar möjligheter som är hållbara utan att ge avkall 

på kostnadseffektivitet och funktionalitet. I våra projekt 

tar vi hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala 

aspekter.

Vi hittar nya lösningar med hjälp av nya verktyg, ar-

betsprocesser och kunskap. Kunskap ger växtkraft och 

hjälper oss att hitta den bästa lösningen på dina utma-

ningar.

Vi utgår från en helhetssyn genom ett integrerat ar-

betssätt. Tack vare öppna dörrar och samarbete mellan 

våra olika tjänsteområden kan vi erbjuda vår samlade 

kompetens i varje projekt. 

Vi är öppna för dina behov. Kommunikation, öppenhet 

och långsiktighet: det är den grund vi bygger för en bra 

affärsrelation.

Vi går i täten för utvecklingen. Det är våra ingenjörer 

och medarbetare som leder arbetet med att förändra 

både arbetsprocesser och produkter på vägen mot ett 

klimatsmartare samhälle.

 

VÅR IDÉ

Tyréns är ett ledande konsultföretag som erbjuder 

kvalificerade och innovativa tjänster inom samhälls-

byggnad. Vi arbetar redan idag utifrån morgondagens 

krav på en hållbar utveckling. Vi levererar framtidens 

lösningar. 

 

FORSKNING & UTVECKLING 
FÖR HÅLLBARA SAMHÄLLEN
Våra medarbetare har den kompetens och nyfikenhet 

som behövs för att hitta rätt lösningar på dina utma-

ningar. Tyréns arbetar målmedvetet och långsiktigt med 

forskning och utveckling för att skapa nya lösningar för 

ett hållbart samhällsbyggande. 

Tyréns ägs av Sven Tyréns Stiftelse. Vår ägandeform 

gör det möjligt för oss att återinvestera vinsten i kon-

sultrörelsen för att finansiera forskning och utveckling 

inom samhällsbyggnad. 

Varje år förmedlas forskningsmedel från Sven Tyréns 

Stiftelse till olika forsknings- och utvecklingsprojekt för 

att främja ny kunskapsuppbyggnad och för att utveckla 

ny teknik och hållbara lösningar. 



Vid utformning av det offentliga 

rummet, bostadsområden, kontor 

och industrier är det allt viktigare 

att begränsa störningar och skapa 

en god ljudmiljö. Vi har en av Sveri-

ges största akustikavdelningar, med 

en unik kompetens inom akustisk 

design, rums- och byggnadsakustik 

och industri- och samhällsbuller.

Bra avfallshantering är en viktig del i 

det hållbara samhället. Tyréns har en 

bred kompetens inom området och 

kan hjälpa dig med förebyggande av 

avfall, avfall i samhällsbyggnad, kom-

munal avfallshantering och deponier.

En bra analys följd av en genomtänkt 

strategi är avgörande för ett lyckat 

projekt. Tyréns arbetar med ett hel-

hetsperspektiv där vi i alla uppdrag 

tittar på sociala, ekonomiska och 

miljömässiga relationer. I varje en-

skilt projekt har du tillgång till vårt 

breda spektrum av kompetenser.

Med alltmer omfattande byggande i 

berg ställs högre krav på både prak-

tisk och teoretisk kompetens inom 

bergsteknik. Vi kan hjälpa er med allt 

från förundersökning, projektering 

och byggnation till besiktning och 

underhåll av berganläggningar.

Arkitektur handlar om förhållningssätt 

och inlevelse, att förstå behov och 

skapa lösningar. Med bred kompetens 

inom samhällsplanering kan Tyréns 

bidra med allt från planering i tidiga 

skeden till detaljplanering, gestaltning, 

kravspecifikationer och rådgivning.

BIM (Building Information Modelling) 

hjälper dig få ökad lönsamhet  

och högre kvalitet utan att ge avkall  

på säkerhet och kvalitet. Tyréns är 

en av de ledande konsulterna inom 

BIM som innebär att arbeta tillsam-

mans modellbaserat med informa-

tion genom hela byggnads- och 

anläggningsobjektets livscykel.

ANALYS, STRATEGI & PLANERING

BERG

AKUSTIK

AVFALL

ARKITEKTUR

BIM

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN

Ett väl utfört säkerhetsarbete både 

skyddar människor och är bra för  

ekonomin. Vi gör riskanalyser,  

säkerhetsförbättringar och bygger  

upp systematiska brand- och säker- 

hetsskydd för byggnader, industri-

er och infrastrukturprojekt. 

En bro är både en byggnadsteknisk 

utmaning och en kraftfull symbol med 

stor betydelse för vårt samhälle. Tyréns  

erbjuder tjänster i hela kedjan från för- 

studier till färdiga arbetshandlingar 

inom allt som kan relateras till broar, 

tunnlar och liknande byggnadsverk.

Byggnadsvård och kulturmiljö handlar 

om att vårda vårt gemensamma kultur- 

arv för framtiden. Tyréns har under 

många år byggt upp en specialist-

kompetens för att med varsam hand 

ta fram hållbara lösningar utifrån 

varje byggnads och projekts behov.

BRAND, RISK OCH SÄKERHET BRO BYGGNADSVÅRD & KULTURMILJÖ



Att begränsa miljöbelastningen från 

våra ständigt växande tätorter är 

en tuff utmaning. Tyréns experter 

arbetar gränsöverskridande för att 

få med alla aspekter av hållbarhet 

redan i planeringen av en ny stadsdel, 

en trafikled eller ett järnvägsstråk.

Nätverken av el, belysning och telekom 

i och utanför fastigheter blir alltmer 

komplexa. Tyréns installationskonsul-

ter har bred erfarenhet av att integrera 

el-, säkerhets- och kommunikationssys-

tem optimalt. Vi erbjuder även ljusge-

staltning för exteriör och interiör miljö.

God infrastruktur är den pulsåder som 

sprider liv i och mellan våra samhällen. 

Tyréns erbjuder tjänster i alla skeden 

när en väg eller gata kommer till. Vi ut-

reder och projekterar och hjälper även 

till med projektledning, 3D-visualise-

ring, besiktning och underhållsplaner.

En järnväg är en teknikintensiv anlägg-

ning och en viktig del av det samhälle 

vi bygger för framtiden. Tyréns erbjud-

er helhetslösningar och spetskompe-

tens för alla skeden i ett järnvägspro-

jekt – från idéstudier och planering till 

färdiga system- och bygghandlingar.

Efterfrågan på smarta byggtekniska  

lösningar som minskar energianvänd- 

ningen, kostnader och förbättrar in- 

omhusklimatet växer ständigt. Tyréns  

specialister hjälper er att ta ett helhets- 

grepp kring energifrågan i allt från 

kravställning till projektering och ge- 

nomförande.

Geografisk information av hög kvalitet 

är avgörande för modernt samhälls-

byggande. Tyréns utför alla sorters 

mätnings- och karttekniska uppdrag. 

Vi arbetar med hela kedjan från in-

samling och analys till presentation 

och förvaltning av geografiska data.

Tyréns experter vet vad som krävs för 

att tänja gränserna för avancerade 

konstruktioner i material som betong, 

stål och trä. Vi erbjuder lösningar för  

både stora och små projekt inom såväl  

hus- som brokonstruktion.

Låt inte föroreningar dyka upp som 

obehagliga överraskningar i sena 

skeden av ditt projekt. Med specia-

listkompetens och lång erfarenhet 

inom riskbedömning och ekotoxi-

kologi hjälper Tyréns experter dig 

att undvika föroreningsspridning 

och andra typer av miljöproblem.

Vi utför geotekniska undersökningar 

som leder till kostnadseffektiva och 

säkra konstruktioner. Det innebär 

allt från geofysiska fält- och labo-

ratorieundersökningar till riska-

nalyser, utvärderingar och färdiga 

projekterings- och bygghandlingar.

HÅLLBARHET

ENERGI & BYGGFYSIK

GEOGRAFISK INFORMATIONSTEKNIK

EL, BELYSNING & TELEKOM

GATA & VÄG

JÄRNVÄG KONSTRUKTION

FÖRORENADE OMRÅDEN

GEOTEKNIK



Vi vill skapa väl fungerande utemiljöer 

med höga estetiska värden. Landskap 

kan byggas upp med enkla och hållba-

ra material för att skapa natur- och kul-

turvärden i både tätort och landsbygd. 

Tyréns medverkar tidigt i såväl plane-

ring som utredning och arbetar i sena-

re skeden med allt från gestaltning och 

projektering till genomförandefrågor.

Trafik är inte bara biltrafik, utan handlar  

lika mycket om gång, cykel och kollek- 

tivtrafik. Tyréns arbetar aktivt för mo- 

derna, säkra och hållbara resor och 

transporter som en del i utvecklingen 

av attraktiva och smarta städer. Vårt 

fokus är ett fungerande trafiksystem

i balans.

Klimatfrågan är en av vår tids störs-

ta utmaningar, såväl på global nivå 

som i varje enskilt bygg- och anlägg-

ningsprojekt. På Tyréns är miljö 

en integrerad del av nästan allt vi 

gör, och vi har ett stort antal kon-

sulter som huvudsakligen arbetar 

med miljörelaterade uppdrag.

Vatten är grunden till allt liv och i stän-

digt fokus inom samhällsbyggandet. 

Tyréns är en av de största vatten- och 

miljökonsulterna i Sverige. Vi arbetar 

med vatten i olika former,  allt från 

yt- och grundvatten till dricksvatten, 

dagvatten, spill- och avloppsvatten.

Projekt inom samhällsbyggnad är ofta  

stora och komplexa till sin natur. Tyréns  

har lång erfarenhet av att leda omfattan-

de arbeten med många aktörer inblan-

dade. På Tyréns betyder projektledning 

att vi tar ansvar för det totala genomför-

andet och alltid ser till projektets bästa.

Effektiv vattenförsörjning och be-

hagligt inomhusklimat året runt är 

några av grundbultarna i en modern 

byggnad. Tyréns utvecklar avance-

rade VVS-, kyl- och energisystem 

för såväl kontor och bostäder som 

industrianläggningar och kultur-

historiskt skyddade byggnader.

MILJÖ & KLIMAT

VATTEN

LANDSKAP & LJUS

TRAFIK

PROJEKTLEDNING

VVS-, KYL-, & ENERGISYSTEM



Alingsås

Boden

Borlänge

Eskilstuna

Gällivare

Gävle

Göteborg

Helsingborg

Härnösand

Järvsö

Jönköping

Kalix

Karlstad

Kiruna

Kristianstad

Linköping

Luleå

Lund

Lycksele

Malmö

Norrköping

Piteå

Skellefteå

Stenungsund

Stockholm

Sundsvall

Umeå

Uppsala

Visby

Västerås

Växjö

Örebro

Örnsköldsvik

Östersund

Köpenhamn

London

Tartu

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag 

inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder 

och partners skapar vi hållbara lösningar inom 

stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 300 

medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, 

England och Estland. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det 

möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning 

och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. 

Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete 

med universitet och högskolor.

KONTAKTA OSS
Tel: 010 452 20 00

info@tyrens.se |  www.tyrens.se


