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Rejlers tecknar ramavtal med Mälarenergi  
 
 
Rejlers fördjupar samarbetet med Mälarenergi och tecknar nu ett ramavtal som gäller till slutet 
av 2021, med option på förlängning i upp till två år. Ramavtalet avser elnätsrelaterade tjänster 
och täcker de krav och behov som Mälarenergi kommer att ha under perioden gällande 
investeringar i sitt elnät.  
 
Mälarenergi har höga ambitioner och ligger i framkant vad gäller tjänster och produkter inom 
infraservice, det vill säga el, värme, vatten, bredband, energitjänster och service till organisationer, 
företag och privatpersoner. Företaget har ett stort elnät i Mälardalsregionen, som sträcker sig från 
Hjälmaren hela vägen förbi Munga, norr om Västerås. 
 

- Vi ser fram emot att fortsätta hjälpa Mälarenergi i arbetet kopplat till deras nätutveckling 
samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av bolagets hållbara energimix. Hela regionen befinner 
sig i en mycket intressant utvecklingsfas och kommer fortsatt behöva en stabil och tillförlitlig 
elförsörjning, vilket vi på Rejlers gärna bidrar med tillsammans med våra erfarna 
elnätsingenjörer, säger Jonas Böös, affärsutvecklare på divisionen Energy på Rejlers.  

 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Sara Kimell, divisionschef Energy, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Mälarenergi  
Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem 
levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder 
energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. 
Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor. 
 
Om Rejlers 
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 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, 
fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 
2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.rejlers.com 
 


