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Rejlers erbjuder 

energipartnering som 

arbetsmodell 
Byggbranschen har länge jobbat framgångsrikt med partnering, inte minst i offentlig sektor. Nu sprider sig 

arbetssättet till energisektorn och Rejlers har varit tidigt ute med att erbjuda energipartnering som 

arbetsmodell. Trollhättan kommuns bostadsbolag Trollhättans Tomt har precis upphandlat konceptet för sju av 

kommunens skolor och förskolor. 

- Vår modell för att minska energianvändningen passar bra som utgångspunkt i partneringsamarbete. För oss 

innebär det transparens och ömsesidig tillit i arbetet på vägen mot det gemensamt satta målet, säger Per Sjöbom, 

projektchef på Rejlers. 

Trollhättans Tomt har tidigare erfarenhet av partneringsamarbete i byggprojekt och Rejlers vann upphandlingen på 

goda referensuppdrag, organisation, kompetens och ekonomi i uppdraget. 

- Vi strävar efter att identifiera besparingar på upp till 50 procent av dagens kostnader, säger Per Sjöbom. 

Fastighetsägare med stora fastighetsbestånd kan på ett snabbt och strukturerat  sätt sänka sina kostnader 

samtidigt som fastigheterna uppgraderas och ökar i värde. Per Sjöbom ser en stor marknad för Rejlers modell som 

ger både miljömässigt hållbara lösningar och ekonomiska fördelar. 

Fakta om partnering 

Partnering är ett arbetssätt som blivit mer och mer vanligt inom byggsektorn och nu etableras inom 

energieffektivisering. Det som skiljer partnering från andra arbetssätt är parterna är helt öppna när det gäller 

kalkyler, nedlagda timmar och fakturor från underentreprenörer. Kund och leverantör arbetar i  team och projekten 

kan förbättras under arbetets gång och det gör att pengarna används på ett effektivt sätt. 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Per Sjöbom; Projektchef Rejlers Energiprojekt, tel. 070-202 28 59, e-post: per.sjobom@rejlers.se 
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