
 
 

 

Pressmeddelande, 2019-07-08 

Statnett har ingått ett avtal med en leveransgrupp som Rejlers Embriq ingår i. Avtalet omfattar utveckling 
och förvaltning av systemlösningar. Rejlers Embriq har levererat motsvarande tjänster till Statnett sedan 
2016.   

Balansering av det nordiska kraftsystemet  
- Vi är mycket glada över att delta i den här leveransen till Statnett, säger Ritu Rampal, chef för Consulting på 
Rejlers Embriq AS.  
- Vi har levererat motsvarande tjänster till Statnett sedan 2016 och våra högkompetenta utvecklare och testare 
har hjälpt Statnett med projekt som ’fifty’, ett viktigt initiativ för att säkra balanseringen av det nordiska 
kraftsystemet, säger Rampal.  

Elhub 
- Framöver, och som en del av det nya avtalet, ser vi också att våra konsulter kommer att hjälpa Statnett med 
projekt knutna bland annat till Elhub, säger Rampal.  
Elhub är ett centralt IT-system som stödjer och effektiviserar marknadsprocesser som elförsäljning, 
inflyttning/utflyttning, upphörande av elförsörjning och liknande på den norska kraftmarknaden samt stödjer 
distribution och aggregering av mätvärden för all förbrukning och produktion i Norge.  

Om avtalet 
Avtalet har tecknats mellan Statnett och Bouvet Norge AS som är huvudleverantör. Rejlers ingår i en gruppering 
av leverantörer som i det här avtalet är underleverantörer till Bouvet. Avtalet kommer att ha en löptid på upp till 6 
år och det uppskattade totala värdet är mellan 1,2 och 1,5 miljarder NOK.  
- Detta är ett stort och viktigt avtal för Bouvet som i sin tur visar att vi är konkurrenskraftiga. Vi är mycket stolta 
och ödmjuka över det förtroende som Statnett har visat oss och ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete, 
säger Bouvets VD, Sverre Hurum. 
- Vi har en stor bredd i vår kompetens, med flera leveransytor mot Statnett. Det är mycket trevligt att vi framåt 
också kommer att bidra med denna typ av kompetens till Statnett, säger Thomas Pettersen, VD för Rejlers i 
Norge. 

Om Statnett  
Statnett SF har systemansvaret för det norska kraftsystemet. Detta inbegriper utveckling och drift av 
högspänningsledningar och transformatorstationer. Statnett SF driver cirka 11 000 km högspänningsledningar 
och 150 transformatorstationer och ansvarar även för kraftförbindelser till Sverige, Finland, Ryssland, Danmark 
och Nederländerna. Statnett SF har cirka 1 300 anställda och finns i hela landet. Driften övervakas av en nationell 
ledningscentral och två regioncentraler.  

Om Bouvet  
Bouvet är ett skandinaviskt konsultföretag som designar, utvecklar, förvaltar och ger råd om IT-lösningar och 
digital kommunikation. Företaget har ca 1 400 anställda och är noterat på Oslo Børs.  

Om Rejlers 
Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB ingår i Rejlers norska verksamhet tillsammans med Rejlers Engineering 
AS och Rejlers Elsikkerhet AS. Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the 
learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat 
lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2 000 engagerade 
experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi 
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finns nära våra kunder och är verksamma på sammanlagt 70 orter i Sverige, Finland och Norge.  År 2018 omsatte 
Rejlers 2,4 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För ytterligare information, kontakta:  
Thomas Pettersen, VD Rejlers Norge, thomas.pettersen@rejlers.no +47 950 22 323 
Malin Sparf Rydberg, Kommunikationschef Rejlers AB, malin.rydberg@rejlers.se 070 4771700 
Sverre Hurum, VD Bouvet Norge AS, sverre.hurum@bouvet.no +47 91 35 00 47 
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