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Befattning: Konstruktör, projektansvarig, uppdragsledare,
anläggningsavdelningen
Konstruktör för byggnadsobjekt inom anläggningssektorn med särskild
inriktning på broar. Uppdragsledare sedan 2002.
1986-1991 ABV (NCC), Göteborg.

Befattning: Arbetsledare och utsättare på anläggningssidan.
Arbetsledare för ett asfaltslag och utsättare för diverse byggprojekt.

YRKESERFARENHET
»

Civilingenjör med 25 års erfarenhet av konstruktion samt handläggning av brooch anläggningsprojekt med specialinriktning på stålkonstruktioner, expert på
öppningsbara broar. Har sedan 1994 i stor utsträckning arbetat med öppningsbara
broar och tillhörande konstruktioner som ledverk och slussar.

»

Har som konstruktionsansvarig för stål och maskineri rollen som samordnande
handläggare av el-, styr- och reglerteknik till öppningsbara konstruktioner.

»

En av två och den ende nu fullt verksamma konstruktionsansvarige i landet med
B-behörighet enligt den tidigare definitionen hos Vägverket och Banverket (Nu
Trafikverket) för maskinerier till öppningsbara broar. Stor erfarenhet av såväl
nyproduktion som reparation av befintliga öppningsbara broar. Har dessutom
erfarenhet av konstruktioner i rostfritt stål.

»

Har erfarenhet av inspektioner och tillståndsbedömningar av äldre stål- och
maskinerikonstruktioner.
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REFERENSUPPDRAG
2015 - 2016 Flottsundsbron, Uppsala

Upprättande av arbetshandlingar för en totalentreprenad för en ny bro över
Flottsund som ska ersätta befintlig bro i sin helhet. Den nya bron består av tre
delar. På västra sidan en kontinuerlig samverkansbro i två fack med balkar av
rostfritt stål, över farleden klaffbro i rostfritt stål med ett elmekaniskt maskineri.
På östra sidan utgörs bron av en balkrambro som spänner mellan klaffkammare
och driftutrymme för klaffbron, tak på klaffkammare och driftutrymme ingår i
körbanan. I uppdraget ingår även arbetshandlingar för permanent och
provisorisk spont, ledverk, dykdalb, kranfundament, gångbro samt
grundläggning av en tillfällig bro för att möjliggöra rivning av befintlig bro.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig för klaffbrodelen
Beställare: PEAB
2015

Arkitektbron, Göteborg

Tekniskt stöd och beräkningar i tidigt skede för en cirkelformad GC-bro över
kanalen i centrala Göteborg. På grund av geometri och
grundläggningsförhållanden kommer bron att utföras i FRP (Fibre reinforced
polymers)
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Erik Andersson/ Göteborgs stad.
2014 - 2016 Södra Marieholmsbron

Granskning av arbetshandlingar till Marieholmsbron. Se vidare under
projektering av samma bro.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare/Expert
Beställare: Tyréns/Trafikverket
2013 - 2015 Liljeholmsbroarna

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för reparationer på både klaffpann, anslag och
klaffkammare. Reparationen innehåller omfattande renoveringsarbete med bland
annat ny farbanekonstruktion.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad
2013 - 2016 Hisingsbron, Arpeggio

Hisingsbron är en ny bro över Göta älv som ska ersätta befintlig Götaälvbro.
ELU är involverade i delen över älven kallad "Arpeggio" vilken är en ca 440 m
lång och 40 m bred bro med ett lyftspann på ca 40 m över farleden. ELU
upprättar förfrågningsunderlag inklusive arbetshandlingar för lyftbro, pyloner
samt mellanstöd på tillfartsbroarna.
Roll i uppdrag: Expert, lyftbron
Beställare: Cowi/ Trafikkontoret, Göteborg.
- 2014

Brommabanan

Upprätta arbetshandlingar för utbyte av tunnelbanebro över
Drottningholmsvägen. Bron är en dubbelspårsbro med räls upplagd på slipers.
Brons båda spår går i S-kurvor med olika geometri över bron. I arbetet ingår
även pendelpelare och vissa anpassningar av landfäste och
pendelpelarfundament.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: SL
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2013 - 2015 Snöveltorp

Svängbro över Göta kanal vid Snöveltorp. ELU konstruerar underbyggnad
(Landfästen och maskinfundament).
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Rejlers/ Trafikverket
2011 - 2013 Slussen

Utredning och beslutsunderlag för val av brotyp till de två öppningsbara broarna
i Slussen projektet. Systemhandling och bygghandling avseende vald bro.
Roll i uppdrag: Expert
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
2011 - 2013 Essingeleden

Upprättande av handlingar för byte av gamla rullager på flera av broarna
ingående i Essingeleden. Allt från akuta byten av spruckna rullar på några av
viadukterna till ett samlat grepp för utbyte av samtliga rörliga lager på
Fredhällsbroarna
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Projektengagemang/ Trafikverket
- 2013

Hisingsbron

Deltar som konstruktör tillsammans med arkitektfirman Dissing&Weitling som
ett av fem kvalificerade bidrag i en internationell tävling angående ny
öppningsbar bro över Göta älv i centrala Göteborg.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: Göteborgs kommun
2011 - 2013 Södra Marieholmsbron

Projektering av ny järnvägsbro på Bohusbanan/ Hamnbanan i Göteborg. Bron,
som egentligen består av flera broar har en total längd på ca 1000 m. Medverkat
som expert på stålbroar och ansvarig för den öppningsbara bron över Göta älv.
Den öppningsbara bron utgörs av en 72 meter lång lyftsvängbro. I projektet ingår
även omfattande ledverkskonstruktioner.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: Tyréns/Trafikverket
2011 - 2013 Södra Danviksbron

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för reparationer på både klaffpann och klaffkammare.
Reparationen innehåller omfattande renoveringsarbete med bland annat ny
farbanekonstruktion och ny gångbanedel. Utbytet av farbanan utfördes med
trafik på bron.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad
- 2013

Norra Danviksbron, Stockholm

Utredning angående reparationsbehov. Genomlysning av brons tillstånd och
jämförelse mellan reparation och utbyte av bron.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare/ Utredare
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
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- 2013

Värtahamnen, Stockholm

Tekniskt stöd åt Stockholms Hamn och granskning av konstruktionshandlingar
för ny påfartsramp inklusive maskineri för ny färjeläge F2/F3
Roll i uppdrag: Uppdragsledare/granskare
Beställare: Stockholms hamn
- 2013

Kyrkbron, Partille

Ny stålbro med aluminiumfarbana för gång- och cykeltrafik över Säveån i
Partille centrum.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Strabag
2013 - 2015 Fredhällsbroarna

Upprättande av förfrågningsunderlag inklusive arbetsritningar för utbyte av
rörliga lager på båda broarna. Arbetet utfördes med trafik på bron. Projektet
började som ett mindre arbete, där lagerrullar skulle bytas, men övergick i en
större reparation med breddning av stöd där omfattande FE-beräkningar utfördes
för att ta fram lagerreaktioner.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikverket
- 2012

Flaggplan

Fackverksbro för gång- och cykeltrafik över järnvägen. Bron är fritt upplagd med
spannlängd 39 m och fackverket utformat som en flack båge.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Svevia
2008 - 2011 Lyftsvängbro i Motala

Pålgrundlagd dubbelspårig lyftsvängbro i stål för järnväg över Göta kanal i två
fack med spännvidder på 17.95 resp. 17.6 m. Bron är osymmetrisk med en
excentricitet vid bromanöver på 3.7 m varvid bron måste motviktas.
Lyftsvängbron utförs med maskindelarna avlastade i trafikläge. I uppdraget
ingick även ledverkskonstruktioner.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikverket
2010-2011,

2015 - 2016 Klaffbro över Husarviken i Stockholm.

Klaffbro för gc-trafik över Husarviken, Stockholm. Framtagande av
förfrågningsunderlag med arbetshandlingar. Bron är en liten, arkitektritad gc-bro
med komplicerad geometri och mycket speciellt maskineri och rörelsemönster.
Bron är konstruerad i duplext, rostfritt stål. I uppdraget ingick även brygg- och
ledverkskonstruktioner. Efter diverse överklaganden och miljödomar kom
arbetet åter igång hösten 2015.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
- 2011

Vänersborg

Utredning avseende förväntad livslängd, kondition, reparationsbehov och
kostnadsbedömning av dessa reparationer för den gamla järnvägsklaffen i
Vänersborg. I uppdraget ingår även teknisk- och ekonomisk jämförelse mellan
olika brotyper inför byggande av ny öppningsbar bro.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikverket
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2010 - 2011 Marieholmsbron

Teknikutredning avseende ny öppningsbar järnvägsbro över Göta Älv som
komplement till befintlig Marieholmsbro.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Trafikverket
- 2011

Sluss Göteborg.

Utbyte av nedre portar till slussen i Fattighusån vid Drottningtorget. Nya portar
utförda i rostfritt, duplext stål.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Göteborgs kommun
2010 - 2011 Vätterbron, Motala

Arbetshandlingar för ny bro över Motalaviken. Bron ingår i ombyggnaden av
väg 50. Bron är en 600 m lång samverkanskonstruktion där de två mittre stöden
är utförda som V-formade stålpelare.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: NCC
2010 - 2011 Persontågsviadukten, Göteborg

Detaljkonstruktion för utbyte av överbyggnaden för en 150 m lång järnvägsbro i
15 fack. Bron är den första järnvägsbron i stål konstruerad enligt eurokod.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: NCC
2008 - 2010 Bro över Södertälje kanal i Södertälje.

Granskning av konstruktionshandlingar för lyftbro inklusive maskineri och
tillhörande tillfartsbroar för dubbelspårbro över Södertälje kanal. Lyftbron är en
fackverksbro med 51,6 m spännvidd. Granskningen sker på uppdrag av
Banverket.
Roll i uppdrag: Granskare
Beställare: Banverket
2009 - 2010 17-873-1 Klaffbro över hamnkanalen i Karlstad.

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för nytt avvattningssystem samt reparationer på klaff
och betongkonstruktioner.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Trafikverket
- 2009

Marieholmsbron, Svängbro över Göta älv

Verksam som tekniskt stöd vid utbyte/reparation av tätning av lyftmaskineriet.
Roll i uppdrag: Expert
Beställare: Banverket
2007 - 2009 Godstågsviadukten i Göteborg

Arbetshandlingar för järnvägsbro över E20, västra stambanan, spårväg och
bangård. Bron består av 12 fritt upplagda, spänn- och slakarmerade armerade
betongtråg med spännvidder upp till 31 m samt en 2-facks stålbro med 66 m
spännvidder. Bron grundläggs på friktions- och kohesionspålar med längder upp
till 71 m, tätt intill befinliga byggnadsverk. En stor mängd handlingar upprättas
för temporära konstruktioner som sponter, pålbryggor, ställningsportaler,
arbetsbryggorm, kranfundament, lansering mm.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: NCC
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2006 - 2008 15-12-1 Billingsfors. Klaffbro över Dalslands Kanal

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för större reparationer, både på klaff och på
betongkonstruktioner.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Vägverket
- 2008

Tosteröbron i Strängnäs

Teknikutredning avseende reparationsbehovet av svängpelare.
Roll i uppdrag: Utredare
Beställare: Strängnäs kommun
2007 - 2008 Sluss Göteborg.

Utbyte av övre portar till slussen i Fattighusån vid Drottningtorget. Nya portar
utförda i rostfritt, duplext stål.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Göteborgs kommun
- 2007

Klaffbro vid Faktoriholmarna i Eskilstuna

Framtagande av förfrågningsunderlag för reparation och ommålning.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Eskilstuna kommun
- 2007

Danviksbroarna, Stockholm

Utredning angående teknisk- och ekonomisk jämförelse mellan olika brotyper
inför en större ombyggnad av trafikplatsen.
Roll i uppdrag: Utredare
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
- 2007

Sluss Södertälje.

Reservportsmaskineri till nya slussportar Södertälje.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Stålab
2006 - 2007 Nyköpingsån

Järnvägsbro, 50 meter fackverksbro i stål i ett spann. Nya landfästen byggs
bakom de befintliga stöden och grundläggs på stålkärnepålar. Upprättande av
förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad med färdiga arbetshandlingar.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Banverket
2005 - 2006 Jordfallsbron Dubbelklaff över Göta älv

Omfattande renoveringsarbete innehållande bland annat nytt drivsystem samt
nya reglar och lagringar till nosförreglingen, utbyte av negativlager och lagringar
i länkarm. Konstruktionsarbetet utvecklades under entreprenaden då fler skador
upptäcktes efter hand.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: Vägverket
2004 - 2006 P 741 Köpmannebro. Svängbro över Dalslands Kanal och Upperudsälven
på väg 45

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för reparationer på både svängspann och tillfartsbroar.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Vägverket
6(9)

- 2006

Lodbrok.

Arbetsritningar för reparation av krantoppen på Lodbrok efter påseglingen av
Essingeleden.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Grontmijn
- 2005

Bro över Göta kanal i Ljungsbro

Rullbro över kanalen. ELU konstruerade underbyggnad som underkonsult åt
Motala Verkstad.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Motala Verkstad
2004 - 2005 P 75 Köpmannebro. Svängbro över Dalslands Kanal

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för större reparationer av svängspann och
betongkonstruktioner.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Vägverket
- 2005

Gamla Lidingöbron

Utredning angående klaffens kondition, reparationsbehov och
kostnadsbedömning av dessa reparationer. Även agerat teknisk expert vid
miljödomsförhandlingar.
Roll i uppdrag: Utredare
Beställare: Lidingö Stad
2003 - 2004 S 783. Klaffbro över Byälven i Säffle på väg 45

Utredning av reparationsbehov följt av upprättande av förfrågningsunderlag
inklusive arbetsritningar för reparationer på klaff, tillfartsbroar och i
klaffkammare samt breddning av gångbanedelen på klaffarna.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: Vägverket
2001 - 2003 Skebäcksbron. Bro över Svartån i Örebro

Osymmetrisk lyftsvängbro med svängspannslängd på 35,5 m. Bro och maskineri
är dimensionerat för senare breddning av gångbanor. Tillfartsspann i slakarmerad
betong.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: Örebro Kommun
- 2003

Järnvägsklaffen i Håverud

Konstruktion av ny rälsskarv vid klaffbrodelen.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Stålab
- 2003

Folkungabroarna

Stålöverbyggnad och betongdäck till två broar för spårvägen över Fattighusån
mellan Folkungagatan och Skånegatan. De båda broarna är ca 35 m långa var.
Roll i uppdrag: Uppdragsledare
Beställare: PEAB
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2001 - 2002 Köpmannebro. Järnvägsbro över Dalslands Kanal

Lyftsvängbro med svängspannslängd på 40,7 m. Bron utförs som den första i
Sverige med ”Silent bridge” spåruppläggning.
Roll i uppdrag: Konstruktionsansvarig
Beställare: Stålab
1999 - 2001 B 1901 Saltsjöbron. Bro över Södertälje kanal i Södertälje

Dubbelklaffbro med fri öppning 53 m över kanalen. Bron utförs med
maskindelar avlastade när bron är i trafikläge. Bron är även försedd med
avlastningsbar motviktsdel.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: NCC
1999 - 2000 Bro över Hjälmare kanal vid Värhulta

Lyftsvängbro med svängspannslängd på 31,5 m. Bron är osymmetrisk och utförd
med maskindelarna avlastade i trafikläge.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: NCC
- 2000

Halmstad- Hyltebruk. Fyra Järnvägsbroar

Fyra stycken järnvägsbroar: Svalsund längd 42 m, Torup längd 27m, Rydöbruk
längd 32 m och Glassbo längd 20 m där överbyggnaderna byttes ut och befintliga
landfästen och mellanstöd anpassades till de nya överbyggnaderna.
Roll i uppdrag: Handläggande konstruktör
Beställare: Banverket
Jordfallsbron Dubbelklaff över Göta älv.

Klassningsberäkningar avseende klaff och tillfartsbroar. Tillfartsbroarna utgörs
av stålbalkar med farbaneplatta i betong utan samverkan dem emellan.
Sjöborgen, Alvesta. Vägbro över järnvägen.

Klassningsberäkningar av en trespanns betongrambro.
1998 - 1999 Bro över Göta kanal i Berg

Klaffbro med fri öppning 16 m över kanalen. Bron utfördes med cylindrar
avlastade när bron är i trafikläge.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Stålab
1997 - 1998 Bro över Strömma kanal vid Strömma

Doserad och snedvinklig dubbelklaff med fri öppning 8 m över kanalen. Bron
utfördes med fast noslåsning och maskindelarna avlastade i trafikläge.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Vägverket Produktion
1997 - 1997 Bro över Göta kanal i Riksberg

Lyftsvängbro med svängspannslängd på 19 m. Projektering och byggande
utfördes under mycket pressade tidsramar. (Total tid 3 månader) Lyftsvängbron
utfördes med maskindelarna avlastade i trafikläge.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Stålab
- 1996

Järnvägsklaffen i Södertälje

Reparation av fackverk i klaff och tillfartsbro.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Banverket
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- 1996

Bro över Norsälven på vägsträckan Kil- Fagerås

Bron är en samverkansbro i tre spann 40 m + 67 m + 40 m. Bron lanserades från
ena hållet med största uthäng på 60 m, total längd 147 m.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: NCC
1994 - 1995 Järnvägsbro över Örekilsälven i Munkedal

Bron är en balkbro i tre spann med direkt sliperuppläggning, total längd 66 m.
Grundläggningen är utförd med pålat mellanstöd och berggrundlagda ändstöd.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Banverket
- 1993

Bro över järnväg i Ånimskog

Fritt upplagd balkbro med farbana i stål, längd 39 m. Grundläggningen är utförd
med berggrundlagda landfästen.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: Banverket
-1993

Gunnarsbyn, Edane.

Ny gc-port som lanserades in under banvallen.
-1992

Tibro.

Snedvinklig gc-port under vägkorsning.
-1992

Bro över Åbyån och Viggan

Två fritt upplagda, spännarmerade, prefabricerade balkbroar med farbana i
platsgjuten betong.
1991 - 1992 Sävenäsleden

Bro över rangerbangården mellan Munkebäcksmotet och von Utfallsgatan. Bron
är en 285 m lång bro i 10 spann där större delen av överbyggnaden är en
samverkanskonstruktion i stål och en mindre del är en betongöverbyggnad.
Roll i uppdrag: Konstruktör
Beställare: NCC
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