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Rejlers växer inom 

fibernätsområdet och 

köper Infrakonsult Syd 
Köpet av Infrakonsult Syd innebär att Rejlers förstärker kompetensen inom fiberområdet. Samtidigt får 

företaget tillgång till en programvara för dokumentation anpassad för medelstora och mindre fibernät med stor 

affärspotential i hela Sverige. 

- Det finns cirka 230 fibernät runt om i Sverige, de flesta små och medelstora. Hittills har det inte funnits någon 

programvara för dokumentation som varit anpassad efter deras storlek och plånbok, säger Lennart Karlsson, 

affärschef inom ICT/Telekom på Rejlers Sverige. 

Under den pågående, snabba fiberutbyggnaden har dokumentationen i många fall blivit lidande. De programvaror 

som finns är utvecklade för stora nätägare och därmed både komplicerade att använda och dyra. Stellan Sjögren, vd 

för Infrakonsult Syd, är mycket nöjd med affären. Rejlers öppnar dörren till en nationell marknad där behovet av att 

dokumentera fibernät är stort. 

- De erfarenheter jag fått genom samarbetet med lokala, kommunägda energibolag gör mig övertygad om att det 

finns ett stort behov av en enklare dokumentation som gör näten mer robusta i hela landet, säger Stellan Sjögren.  

De fem anställda kommer att bli en del av Rejlers från och med 1 september. De avtal Infrakonsult Syd har med ett 

flertal kommunala bolag i södra Sverige följer med affären. I slutet av året räknar Rejlers med att programvaran är 

färdigutvecklad för en nationell marknad. Utvecklingsarbetet och licenserna för programvaran ska drivas i bolaget 

Fiberkollen som ägs och drivs gemensamt av Stellan Sjögren och Rejlers. 

 

För ytterligare information kontakta: 

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

Lennart Karlsson; affärschef ICT/Telekom Rejlers Sverige, tel. 070-589 76 20, e-post: lennart.karlsson@rejlers.se 
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