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Rejlers teknisk partner vid modernisering av tre svenska 
sjukhus  
 
Rejlers har fått i uppdrag att ansvara för elkonstruktion av kraftanläggningarna i samband med 
utbyggnaden av tre sjukhus i Sörmland, ett av de största byggprojekten i länet hittills. 
Uppdraget omfattar elkonstruktion, selektivitetsplanering samt provning där Rejlers bidrar med 
erfaren projektledning samt lokala team av specialister.  
 
Region Sörmland har tidigare beslutat att renovera och modernisera de tre sjukhusen Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. Projektet, som går under det 
gemensamma namnet Framtidens sjukhus beräknas pågå under åren 2020-2026, är ett strategiskt 
partneringsamarbete mellan NCC och Region Sörmland. På uppdrag av Ohmegi, via en 
samverkansentreprenad för NCC, ansvarar Rejlers för elkonstruktion av kraftanläggningarna i projektet. 
Rejlers uppdrag har nyligen påbörjats och beräknas pågå till slutet av 2021 i en första fas.  
 
- Vi har gedigen erfarenhet av liknande komplexa projekt vad gäller elkonstruktion. Vi är mycket glada 
och stolta över uppdraget där våra lokala specialistteam kommer att bidra med expertis och kunskap, 
säger Jonas Böös, affärsutvecklare på divisionen Energy inom Rejlers.  
 
Sörmland har som ambition att bli Sveriges friskaste län. Satsningen på samhällsbyggnation i form av 
utbyggnad och renovering av sjukhusen görs för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov. Under 
en tioårsperiod kommer flera miljarder kronor att investeras i moderniseringen av sjukhusen. En 
modernisering som stödjer framtida arbetssätt med en modern, hållbar och effektiv verksamhet. De nya 
toppmoderna sjukvårdslokalerna får betydligt lägre energiförbrukning, bättre driftsekonomi och bättre 
miljö för anställda och patienter. 
  
 
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 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 
 


