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UTBILDNING  

1981 Civilingenjör Maskinteknik, special inriktning termisk energi teknologi 

1976 Gymnasium 4 år Teknisk  

 

ANSTÄLLNINGAR  

2012 Alunda Projektledning AB, Egen företagare  

2009 Swedavia, Chef Entreprenad enhet i huvudsak på Arlanda. Swedavia äger och driver 10 

flygplatser i Sverige, bl.a. Arlanda med ca 20 miljoner passagerare årligen. 

2007 Luftfartsverket, Senior Projektledare. Luftfartsverket va tidigare ägare till Swedavias flygplatser 

2004 Uppsalahem AB, Driftchef. Uppsalahem är ett fastighetsbolag i Uppsala 

1999 Zetterbergs Produkt AB, Produktionschef. Produktion och montering av tippar och kranar på 

tunga lastbilar 

1995 Uppsala Energi AB, Driftchef. Energibolaget i Uppsala, numera uppköpt av Vattenfall. 

1983 Uppsala Energi AB, Projektledare  

 

KURSER 

2011 BAS P/BAS U 

2010 PMP certifiering  

1995 Ledarskap genom personlig utveckling  

 

ALLMÄNKUNSKAPER/FÄRDIGHETER  

Projektledning   Ledarskap     

Energiteknologi   Byggprojektledning 

Projekteringsledning    Processindustri 

Miljö     Produktionsteknik 

Inköp   

 

 

RESUMÉ  

Jag har en MSc inom Maskinteknik med inriktning mot energiområdet 

och är även certifierad projektledare (PMP). 

I karriären har jag arbetat som både chef och projektledare i olika 

branscher. Detta har gett mig en bred erfarenhet inom bl.a. ledarskap, 

energi, process, produktion, inköp, bygg och fastighet. 

Genomgående i de olika rollerna har varit att leda medarbetare i 

förändringar, lösa problem och skapa strukturer inom både tekniska 

och organisatoriska områden. 

Jag tror mig om att kunna tillföra erfarenhet och en bred teknisk 

kompetens. Detta tillsammans med en god projektkunskap gör att jag 

känner mig mogen för nya utmaningar. 
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HISTORIK 

 

Mars 2014 Rikshem, Projektledning (pågående) 

Att uppföra 36 nya lägenheter för äldre och dementa. Investeringsvolym ca 60 Mkr, klart hösten 2015 

 

Februari 2013 SigtunaHem och Rikshem, Projektledning (pågående) 

Valsta centrum i Märsta. Uppföra 6 bostadshus ca 170 lägenheter, renovera/förnya Valsta centrum ca 

10 000 m² affärslokaler samt att renovera/förnya torget kring centrum och bostäder. Investeringsvolym 

ca 400 Mkr. Klart sommaren 2016 

 

Januari 2013 Swedavia, Projektledning (pågående) 

Genomföra totalt utbyte av brandlarm i Terminal 2, 4 och Sky City under drift. Klart under 2015 

 

Oktober 2012-December 2012 Swedavia, Chef Entreprenad (Arlanda flygplats) 

Som konsult fortsätta på min tidigare roll som chef för enheten. Samtidigt är jag projektledare för ett 

projekt som avser utbyte av brandlarmet på terminal 2 och 4 samt i Sky Ciy.   

 

2009- September 2012 Swedavia, Chef Entreprenad (Arlanda flygplats) 

Chef för entreprenadenheten med 13 anställda konsulter och ca 15 externa konsulter knutna till 

enheten. Enheten driver byggprojekt på de flesta av Swedavia’s flygplatser. Projekten omfattar 

projektering och ombyggnader av terminaler, restauranger, affärer, renovering av P hus, nya P platser, 

energisparprojekt, tekniska installationer mm. 

Enheten har en portfölj på ca 75 projekt till ett värde av ca 3-400 Mkr. 

En byggprocess har tagits fram och implementerats med processbeskrivningar, styrande och 

stödjande dokument, processen gäller för hela koncernen. 

Som kundansvarig har en god förmåga att lösa kundens problem upparbetats vilket har resulterat i en 

hög efterfrågan av enhetens tjänster. 

2007-2009  Luftfartsverket, Senior Projektledare (Arlanda flygplats) 

Senior projektledare för bl.a. inköp av brandmän för Arlanda, värde ca 300 Mkr, Programledare för IT-

området Airport Management. Projektering av en ny brandstation ca 35 Mkr. Ombyggnad av 

kontorslokaler 28 Mkr. Ombyggnad av ankomsthall 55 Mkr (slutskedet). Riskanalys av 

vattenförsörjningen till Arlanda. Byggt en utjämningsdamm med syresättning för förorenat vatten. Samt 

ett antal mindre projekt och förstudier. 

2004-2007  Uppsalahem AB, Driftchef  

Driftchef med ansvar för service och underhåll för ett fastighetsbestånd på ca 900 000 m² med hjälp av 

ca 35 personer fördelade på elektriker, rörmokare och drifttekniker. 

Verksamheten utvecklades genom att ett serviceordersystem anpassades till dåtidens GPRS och 

smartphones. 

Ansvar för företagets miljöarbete, vilket medförde utredning av olika energilösningar för fastigheter 

utanför fjärrvärmeområdet, energioptimeringar, utredning av individuell energimätning av lägenheter 

samt förhandlingar med ortens fjärrvärmedistributör. 
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1999-2004  Zetterbergs Produkt AB, Produktionschef  

Produktionschef med ansvar för konstruktion, tillverkning och montage av olika lastbilspåbyggnader på 

tunga fordon. Produktion bestod av ca 150 medarbetare och stäckte sig från orderplanering, 

konstruktion, inköp, produktionsteknik, komponenttillverkning, montage och leverans. 

Ansvarade för uppstart av komponenttillverkning i Polen. 

Leverans av lastbilspåbyggnader skedde främst i Europa, men Asien var stundtals en stor kund. 

Ingick i företagets ledningsgrupp.  

1995-1999  Uppsala Energi AB, Driftchef  

Driftchef med ansvar för att driva ett antal olika produktionsenheter med flera olika tekniker, 

konventionella oljepannor ca 200 MW, torvpanna 100 MW, biobränsle anläggning ca 15 MW, 

minivattenkraft verk 8 st. anläggningar på olika orter, solvärme 4300 m² solfångare med 100 000 m³ 

bergrumslager, värmepumpar 3x13 MW inkl. kyl produktion, elpannor 60 MW. Enheten ansvarade 

även för distributionen av fjärrvärme och ånga i Uppsala. 

Ca 35 personer drev dessa anläggningar 24/7 året runt.  

Ett antal nyinvesteringar genomfördes bl.a. ny biobränsleanläggning i Knivsta, konvertering av 

värmepumpar till ett miljövänligt freon samt att anläggningen kompletterades för kylproduktion och 

med en ackumulatortank för kyla på 3000 m³.  

1983-1995  Uppsala Energi AB, Projektledare  

Projektledning av ett stort antal olika förstudier och projekt inom energiområdet. 

Projektledare för koltransporter per järnväg till Uppsala. Projekten innehöll järnväg, lossningsstation, 

bandtransportörer inkl. lager och inlastning för kol. I arbetet ingick att förhandla med SJ om 

transportlogistik och vagnskostnader. 

Som delprojektledare vara delaktig i uppförandet av torvfabriken i Sveg, Härjedalen där torv 

skördades, torkades, briketterades för vidare transport och lagring i Uppsala. Delprojektet omfattade 

briketteringsanläggning, lager i Sveg, tågtransport till Uppsala samt årslager i Uppsala på 100 000 m³. 

Det lagret brann sedermera ned och lagringen skedde därefter i 5000 st. 20 fots containrar.  
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