
NYTTAN AV ÅREN PÅ TEKNIS- EN TILLBAKABLICK

Det är länge sedan nu, nåstan 45 år, sedan jag gick ut KTH. Av bl.a. detta skäl blir nog denna 
tillbakablick något kåserande.

Väg, VA, Ritteknink
Jag började på Skånska Cementgjuteriet på nyåret 1970 efter att ha fått rekommendationer av 
Ingemar Höglund. Då trodde jag att jag skulle hamna på en småhusavdelning, men det visade sig bli
inom en markprojekteringsgrupp för totalentreprenader huvudsakligen för egna småhusområden. 
Mina kunskaper om kommunalteknik från Teknis (vägbyggnad, VVS samt ritteknik) kom här väl 
till pass. Jag kom att projektera vägar och VA för småhusområden i bl.a Viksjö och Enebyberg 
utanför Stockholm. Snart fick jag ta över ansvaret för projekteringsgruppen och var med och 
lämnade anbud på totalentreprenader.
Arbetsledning, Tidplanering, Matematik
1978 var jag i Algeriet och hjälpte till med tid- och resursplanering för ett projekt där jag projekterat
vägar och VA. Detta ledde till att jag blev tillfrågad om att flytta ner som biträdande platschef året 
därpå. Jag blev kvar där till sommaren 1981, då jag levererade all dokumentation för projektet. 
Projektet som var ett fabriksbygge tillsammans men Internationella Siporex var mitt första egentliga
arbetsledarjobb efter praktiktjänstgöringarna. Jag hade här nytta av mina kunskaper om betong och 
fick dessutom användning av mina mattekunskaper då jag nödsakades att ”för hand” verifiera en 
väglinjedragning för en utsättare.
Installationssamordning
Återkommen till Sverige fick jag ta hand om installationssamordningen på ett stort konsortieprojekt
(nuvarande Ringen Köpcentrum med ovanliggande bostäder). Här var jag på ”obruten mark”. Några
kunskaper om El-, VVS, Hiss- och Sopsugentreprenader hade jag inte direkt förvärvat på Teknis.
Byggnadsekonomi och Byggnadsorganisation, Husbyggnad
1984 blev jag arbetschef på Ohlsson&Skarne, vilket innebar jag inom en ROT-avdening fick ansvar 
för anbudsgivning, entreprenadupphandling och ett arbetsledningsansvar för ett par platschefer.
1986 blev jag headhuntad till KFBygg (senare KF Fastigheter) , jag blev avdelningschef för 
Byggadministrativa Avdelningen med ansvar för entreprenadupphandling.
Projektledning, Byggledning, Besiktningar
I augusti 1986 gick jag över till konsultbranschen. Jag har sedan dess jobbat hos J&W Management 
(numera WSP Management) Här har alla färdigheter och språkkunskaper från tidigare verksamheter
kommit nytta.

SAMMANFATTNING
Mina yrkesverksamma år inneburit att jag fått ikläda mig rollen som konsult, entreprenör såväl som 
beställare. Detta har varit mycket berikande och oberoende av vilken roll jag haft så tror jag mig 
kunna säga att utbilningen från KTH har gjort att jag i alla skiften känt mig trygg med mina 
baskunskaper. Utbildning är ju en fortlöpande process och kurser samt arbetslivserfarenhet har ju 
hela tiden adderats till nämnda baskunskaper.
Kanske lade vi lite väl mycket tid på för teoretiska ämnen och för lite på praktiska.
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