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Rejlers bidrar till ökad 

säkerhet i norska 

kraftsystemet 
Rejlers är ett av fyra konsultföretag som har vunnit ett ramavtal om projekteringstjänster för Statnetts 

transformatorstationer. Ramavtalet omfattar uppgradering och anpassning av spänningsnivåer i befintliga 

transformatorstationer samt etablering av ett antal nya stationer. Tillsammans kommer detta att bidra till ökad 

säkerhet i det norska kraftsystemet. 

- Det här är ett av flera ramavtal som vi har med Statnett, och vi ser det nya ramavtalet som ännu en 

förtroendeförklaring, säger Petter Arnesen, divisionschef på Rejlers Norge. 

Ramavtalet gäller två år med option på ytterligare ett år. Avtalet har ett uppskattat värde på mellan 150 och 200 

MNOK per år fördelat på fyra bolag.  

- Rejlers är en av de aktörer som har Norges bredaste specialistkunskaper inom elkraft, och ramavtalet ger oss en 

bra grund att stå på för fortsatt tillväxt på den norska marknaden, säger Morten Thorkildsen, vd för Rejlers Norge.                                                                   

Rejlers vann avtalet i samarbete med Dr. Techn. Olav Olsen, Astrup og Hellern, Grindaker, Høyer Finseth, NGI, Brekke 

og Strand Akustikk och ScanSurvey.  

 

Om Statnett 

Statnett har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Det innebär att drifta ungefär 11 000 km 

högspänningsledningar och 150 stationer över hela landet. Driften övervakas av en nationell ledningscentral och tre 

regioncentraler. Statnett ansvarar också för förbindelserna med Sverige, Finland, Ryssland, Danmark och 

Nederländerna. Statnett är ett statligt bolag som inrättats enligt norsk lag om statligt bolagsägande och ägs av 

staten via olje- och energidepartementet. 

För ytterligare information kontakta: 

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

Petter Arnesen; divisionschef Rejlers Norge, +47 951 953 17, e-post: petter.arnesen@rejlers.no  
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