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Arbetsledare/dykare | Sjöledning Oxelösund | 2020 

Förläggning tryckspill 1800m dim 50mm. Arbetet med 

förläggningen korsade farled, 100% viktning 

Beställare: Thunmansentreprenad  

Referens: Fredrik Thunman  

 

PLATSCHEF | Getingmidjan | 2019.04 – 2021.12 

Leder samtliga UV-jobb utförda av SUAB, 4 – 6 dyklag, 

samt samarbetet med andra UE, nära samarbete med 

Implenia och konstruktionsföretag med projektering. 

Projektet inkluderade flytt av skansenledningen dm 450 ca 

100m, rivning av dagvattenledning dm400 35m lång, 

kassunbyggen, muddring, schaktning, vattenbilning, UV-

gjutning, sprickinjektering, inspektioner och inmätningar. 

Referens: Martin Schweizok 

Beställare: Implenia  

 

ARBETSLEDARE 

| Dricksvattenledning Stallarholmen | 2018.12 

Dricksvattenledning dm160, 150m lång mellan 

stallarholmen fastland sida och Selaön. Svetsning, viktat 

ledning och transporterat ledning på sjön och sedan sänkt 

ledning parallellt med stallarholmsbron. 

Beställare: Underentreprenad åt Svevia. 

Referens: Niklas Persson, ESEM, 070-842 90 54, 

Niklas.Persson@esem.se 

 

 

 

 

Resumé 
Efter 15 år i marin entreprenad har M.E 
utfört över 65 olika kaj, bro och brygg-
projekt, även reparationer och underhåll av 
dammanläggningar, samt över 40 st 
sjökabel- och sjöledningsförläggningar. M.E 
har sedan 10 år tillbaka tjänstgjort som 
platschef och arbetsledare och är väl insatt i 
olika ledningsmaterial, sjövikter, UV 
gjutning, arbete med styrd borrning, olika 
schakt/muddringsarbeten, samt stor 
erfarenhet inom formning, armering och 
gjutning. Vidare har M.E väldigt god sjövana 
gällande yrkessjöfart, höga digitala 
kunskaper och miljömedveten gällande 
marin mijö. Är även samordningsansvarig pa 
SUAB. 

Utbildning 
- NYD | Norsk yrkesdykkerskole 
- Militärtjänst | Arméns jägarbataljon 

Arvidsjaur 
- Gymnasium | Natur 2002-2005 

 
Kurser/certifikat 

- Yrkesbevis Anläggningsdykare | enl. 
AFS 2010:16 

- Dykcertifikat B50m 
- Dykledarcertifikat | DykL.SAHB 
- Spräckkort | 5222 
- Bas U/P 
- Travers och säkra lyft 
- Härdplaster 
- Heta Arbeten 
- HLR 
- Elektrosvets PEH - Ledning 

Övriga kompetenser 
- Körkort B, BE, CE 

 



 

ARBETSLEDARE | Råvattenintagsledning Ödeshög | 2018.07 

Ny råvattenintagsledning dim 450 SDR17, 60m. Urkoppling gamla trätuben från betong kasun. Förläggning 

ny ledning montage intagstorn.   

Beställare: Ödeshögs kommun  

Referens: Emil Wissman 

 

PLATSCHEF | Sjöförläggning fjärrvärmeledning | 2017.12 - 2018.03 

Projekt fjärrvärmeledning Högbytorpsledningen etapp 2. Beläget i Stäketsundet, Järfälla. SUAB utförde 

planering, muddring, sprängning och sjöförläggning av totalt 260m ø800m, samt återfyllning och 

gjutning av ankringsskydd i farled. Speciellt med arbetet var logistiken med muddermassor från vatten 

till land, samt lanseringen och sänkning av fjärrvärmeledning som hade ett antal färdigsvetsade vinklar 

Referens: Mathias Stenemyr 

Beställare: Svevia  

 

PLATSCHEF | Ombyggnad Hässelmara brygga | 2016.09 - 2017.06 

Projekt beläget i Hässelmara. Innefattade rivning av befintlig betongbrygga och återuppbyggnad av ny 

betongbrygga. Rivning, borrning av bergstag, vattenbilning av befintlig stödpelare. Armering, formning 

och gjutning av stödpelare samt formgivning, armering och gjutning av betongöverbyggnad.  

Referens: Salem Salvo, 073-515 93 92 

Beställare: Trafikverket  

 

PLATSCHEF | Förläggning sjökabel Trosa skärgård | 2016.03 - 2016.05 

Projekt beläget i Trosa skärgård. Arbetet innefattade förläggning av sjökabel. SUAB utförde arbetet 

som underentreprenad till Vattenfall Service Nordic AB. Det krävdes planering, strukturering, att följa 

upp jobbet ekonomiskt och hålla en bra relation med beställare. Att praktiskt arbetsled två till fem man 

att utföra förläggning och dykbesiktning av totalt 9400m elkabel, fördelat på nio olika sträckor. Samt 

grundläggning och montage av två stycken nätstationer av schaktning av åtta stycken landfästen.  

Referens: Göran Johansson, 070-634 29 20 

Beställare: Vattenfall Nordic AB 

 

ARBETSLEDARE | Förläggning dricksvattenledning Björnö | 2014.11 - 2015.01 

Projekt beläget i Björnö, Norrtälje. Arbetet innefattade viktning och förläggning av ny 

dricksvattenledning 400mm i diameter, 4000m lång.  

Beställare: SIAAB 

 



 

ARBETSLEDARE | Förläggning VA-ledning Sanda Holme | 2014.10 

Projekt beläget i Strängnäs. Arbetet innefattade förläggning av vatten, avlopp och OPTO-slang på 

500m. Samt montage och installation av tryckstation till Sanda Holme.  

Beställare: Strängnäs kommun  

 

 

Tidigare erfarenheter hos SUAB sedan 2006 tillhandahålls på förfrågan. 

 


