
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt 

inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade 

ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att 

växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 

omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

 

 

REJLERS AB (publ) Org nr 556349-8426, Box 30233, 104 25 Stockholm, 

Tel 0771-78 00 00, Fax 08-654 33 39, E-post info@rejlers.se, www.rejlers.com/se 

Pressmeddelande 

2016-08-24 

Nytt kompetensområde 

för solcellsteknik på 

Rejlers 
 

Rejlers bygger upp ett kompetensområde för solcellsteknik. Styrkan i Rejlers erbjudande är att flera 

affärsområden är inblandade och arbetar tillsammans över regiongränserna. Per Hederstedt, solcellskonsult 

inom affärsområdet Building Rejlers Sverige, har uppdraget att bygga upp kompetensområdet.  

- Just nu är vi en blandning av konsulter från affärsområdena Building, Technology och Energy i Rejlers Sverige. Det 

är en bra mix med kunskap om tekniska lösningar, energiproduktion och hur byggprojektering fungerar, men jag är 

säker på att även affärsområdena ICT och Infra kan bidra, säger Per Hederstedt. 

 

Per ser bokstavligt talat en lysande framtid för kompetensområdet. Den kunskap som finns inom Rejlers 

Energitjänster och Rejlers Embriq ser Per som en möjlighet att koppla samman solceller med smarta elnät och bli 

marknadsledande på datainsamling inom energiområdet. 

Den snabba ökningen av energiproduktion från förnyelsebara källor (solkraft, vind osv.) är en utmaning som hela det 

europeiska elnätet står inför. I Sverige har Svenska Kraftnät planer på att investera 50 miljarder SEK under tio år för 

att skapa ett stabilt nät som täcker framtida behov. Rejlers ska vara en del i utvecklingen av nästa generations 

software för nätbolagen. Förnybara energikällor och nya konsumtionsmönster är nödvändiga för att lösa de 

miljöutmaningar världen står inför. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

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

Jenny Edfast, Affärschef Energy Rejlers Sverige, tel. 070-649 64 13, e-post: jenny.edfast@rejlers.se 
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