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Curriculum Vitae

Kvalifikasjoner og kjernekompetanse
Trond har vært prosjektleder for store industriprosjekter i Norge og internasjonalt gjennom alle faser fra
konsept frem til suksessfull fullførelse. Dette har vært prosjekter som har stilt store krav til samarbeid
mellom eier, brukere, multi-disiplinære faggrupper og utstyrsleverandører for optimal integrering av
funksjoner i endelig utførelse. Prosjektene har bestått av funksjons-/prosess-/fabrikasjons-design,
leverandør utvikling/valg og oppfølging, oppfølging av prosjektering, risiko og HMS ledelse og byggoppfølging, montasje og igangkjøring av fabrikker/anlegg med totalt budsjett ansvar opp til 1,5 MRDNOK.
Han har ledet flere prosesser for kartlegging og optimalisering av komplekse innkjøps- industri- og
byggeprosjekter med formålet å øke lønnsomhet/driftsøkonomi samt stort fokus på tidlig identifisering,
mitigering, oppfølging og reduksjon av risiko.
Trond har i Metier deltatt og ledet flere uavhengige prosjektgjennomganger, usikkerhetsanalyser og
kvalitetssikringsoppdrag for Oslo Kommune, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Statnett,
Gassco AS og Jernbaneverket. Han holder regelmessig kurs innen prosjektledelse for blant annet FMC,
Statnett, Eltek, Gambro, Agility Group, Kongsberg Gruppen og Energiakademiet.
Trond har deltatt i flere IPR workshop for gassledningsprosjekter for Gassco.
Han trives best i et internasjonalt, resultatorientert og multidisiplin fagmiljø hvor arbeidsoppgavene gir en
god balanse mellom analytisk utredning og operativ ledelse.

Utdannelse
1987 - 1990

Heriot Watt University, Scotland, Mechanical Offshore Engineering

1983 - 1985

Gjøvik Ingeniørhøyskole, Maskin Drift
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Yrkeserfaring
2011 -

Metier AS, Senior Manager
Prosjektledelse

2013 - 2015

EMAS AMC, oppdrag fra Metier AS
Ansvarlig for utvikling, detaljdesign, planlegging, leverandørutvelgelse, innkjøp,
oppfølging av leverandører, risikostyring, bygg-oppfølging, igangkjøring og
overlevering til operasjon. Bygging av Marine-/Spolebase for subsea prosjekter og
rørproduksjon.
Ansvarlig for totalbudsjett: Konfidensielt
Referanse: Bjarne Birkeland

2008 - 2011

NorSun AS, Singapore, Project Director
Ansvarlig for fabrikasjons design, utstyrsutvelgelse, innkjøp, fabrikk design,
planlegging, innkjøp, oppfølging av leverandører, risikostyring, byggoppfølging,
HMS av fabrikk. Fabrikk for produksjon av mono krystallinske wafere for solseller.
Prosjektet ble stoppet grunnet problemer ifb finanskrisen.
Ansvarlig for totalbudsjett: 1.5 MRD NOK
Referanse: Tom Andersen

2006 - 2008

NorSun AS, Årdal, Senior Project Manager
Ansvarlig for fabrikasjons design, utstyrsutvelgelse, innkjøp, fabrikk design,
planlegging, innkjøp, oppfølging av leverandører, risikostyring, byggoppfølging,
HMS, montasje og igangkjøring av fabrikk. Fabrikk for produksjon av mono
krystallinske wafere for solseller. Igangsatt 2008.
Ansvarlig for totalbudsjett: 1.0 MRD NOK
Referanse: Tom Andersen

2005 - 2006

GE Energy, Supply Chain Leader, Europe
Ledelse av innkjøp i Europa for vannkraftprosjekter. Team medlemmer i Norge,
Sverige og Finland.
Ansvarlig for all innkjøp til vannkraftprosjekter i Europa.
Ansvarlig for planlegging og risikostyring av alle innkjøp til prosjekter i Europa.
Referanse: Einar Foss
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2002 - 2005

TRW Automotive, Projects Team Leader
Ledelse av et team med Prosjektledere.
Innkjøpsansvar, risikoansvar, fremdrift og totalleveranse
Ledelse av utviklings og leveranseprosjekter for sikkerhetsutstyr for biler. Kunde:
General Motors, Saab, Opel og Fiat.
Kundes "single point of contact" for prosjekter.
Referanse: Ramiro Gutierrez

1996 - 2002

TRW Automotive, Spania, Project Manager
Ledelse av-, fabrikkdesign, bygging av fabrikk, fabrikasjonsprosess, innkjøp,
oppfølging, risikostyring, HMS og igangkjøring av Magnesium Trykkstøperi for
bilkomponenter. Vigo Spania. Igangsatt 1997,
Ansvarlig for totalbudsjett: 500 M NOK.
Referanse: Miguel Mallo
Ansvar for fabrikasjonsprosess, innkjøp, montasje og igangsetting av Magnesium
støperi. Cernay, Frankrike.
Ansvarlig for Industrialisering av alle nye magnesium komponenter.

1993 - 1996

Kværner Energy, AS, Prosjektledelse
Ansvarlig for effektiv kommunikasjon med Konsortiepartner i Kina for
Tianhuangping Pumped Storage Hydro Project!
Ansvarlig for internt restruktureringsprosjekt for drastisk reduksjon av total
gjennomløpstid for prosjekter.
Ansvarlig for salgsprosjekt i konsortiet for Pilaton Toachi Hydro Project, Ecuador.

1992 - 1993

Kværner Energy AS, Spania, Avdelingsleder
Totalansvar for salg, oppfølging mot verksted, risikostyring, HMS, anleggsledelse
og kunder for vannkraft prosjekter i Nord Spania.

1990 - 1992

Kværner Energy AS, Assisterende Prosjektleder
Salgsprosjekter vannkraft, nasjonalt og Internasjonalt.

1985 - 1987

Kværner Energy AS, Design Ingeniør
Vannkraft prosjekter, design, fabrikasjon og montasje av vannkraft turbiner.

Oppdragserfaring
Jan 2013 – Apr
2015

EMAS AMC, Oslo
Project Manager

Jun 2012 – jan
2013

EMAS AMC, Oslo
Risk Advisor
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apr 2011 – des
2011

SKANSKA AS, Konsulent
Utarbeidelse av e-lærings leksjoner og moduler for Skanska's opplæringsprogram:
Gnist

mar 2011 – des
2011

Finansdepartementet, KS1, U864, Konsulent
Hovedvekt på teknisk og praktisk gjennomførbarhet av foreslåtte tiltak.

mar 2011

Gassco, Co-Lead IPR
Co-Lead for gjennomføring av IPR for prosjekt i konseptfasen.

feb 2011– mars
2011

Finansdepartementet, KS1, Ny E16 Bjørgo – Øye, Konsulent
Deltager i Metiers team med ansvar for kartlegging av referanseprosjekter,
organisering og gjennomføring av Interessent intervjuer, teknisk vurdering av
konsept tiltak samt konkludering av forslag til videre arbeid.

feb 2011 – mars
2011

Jernbaneverket, Ny Planprosess, Konsulent
Kartlegging av dagens praksis i prosjektgjennomføring og utvikling til "best
practice" av nytt styringsverktøy.

feb 2011

MESTA A/S, Oppdragsleder
Gjennomføring av mulighetsanalyse for prosjektet i oppstartfasen. Fasilitator og
prosessansvarlig.

apr 2011 - jun
2011

Oslo Kommune, KS1, Ullerntunet Bo- og Servicesenter, Konsulent
Deltager i Metier AS team for analyse av gjennomførbarhet av anbefalt konsept og
konseptvalgutredning.

mai 2011 - mai
2011

Jernbaneverket, Datastøtte
Kartlegging av Usikkerhetsbildet for mulighetsstudie for ombygging av Halden
Stasjon.

juni 2011 – aug
2011

Oslo Kommune, KS2, Voldsløkka skatehall
Deltager i Metiers team med ansvar for gjennomgang av prosjektunderlag, teknisk
underlag, fremdrift og budsjett samt forslag til videre arbeid.

juli 2011 – aug
2011

Oslo Kommune, KS2, Sofienberg Ungdomsskole
Deltager i Metiers team med ansvar for gjennomgang av prosjektunderlag, teknisk
underlag, fremdrift og budsjett samt forslag til videre arbeid.

aug 2011 – aug
2011

Oslo Kommune, KS1, Gravplasskapasitet Oslo Syd
Oppdragsleder for Metiers team med ansvar for gjennomføring av oppdraget med
hovedfokus på konseptvalg, fremdriftsplanlegging og kostnader samt forslag til
videre arbeid.

sep 2011-

Gassco, Goliat Project, Co-Lead IPR
Co-Lead for gjennomføring av IPR for prosjekt i konseptfasen.

sep 2011-

JBV – Oslo Ski, Overordnet styringsdokument
Deltager i Metiers team som utarbeider det overordnede styringsdokumentet
sammen med ledergruppen til Oslo – Ski Prosjektet i JBV.
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sep 2011-

Statsbygg – kostnadseffektive prosjekter
Deltager i Metiers team med hovedvekt på å utarbeide og teste metode for bedre
prosjektgjennomføring i planleggingsfasen for prosjekter i Statsbygg samt lede
pilotprosjekt.

nov 2011-

Salten Kraftsamband Produksjon – Prosjektmodell
Salgsansvarlig og Oppdragsleder for Metiers team for utvikling og implementering
av ny prosjektmodell for alle prosjekter.

des 2011 – jan
2012

LUNDIN Petroleum Norge, Konsulent
Utarbeidelse av e-lærings leksjoner og moduler, Praktisk prosjektstyring for
Lundin's opplæringsprogram.

des 2011-

Oslo Kommune, KS1, Seniorsenter
Deltager i Metiers team med ansvar for gjennomføring av oppdraget med
hovedfokus på konseptvalg, fremdriftsplanlegging og kostnader samt forslag til
videre arbeid.

des 2011 – Mai
2012

Oslo Kommune, KS1, Omsorgsboliger
Oppdragsleder for Metier AS team for analyse av gjennomførbarhet av anbefalt
konsept og konseptvalgutredninger

Jun 2012 – Jan
2013

EMAS AMC, 100% utleid som konsulent med oppdrag å bidra til videreutvikling og
jobb i Risikostyring for tilbudsprosesser samt prosjektgjennomføringer

Jan 2013 – Apr
2015

EMAS AMC, 100% utleid som konsulent med oppdrag å lede utvikling, detalj
design, planlegging, leverandørutvelgelse, utstyrsforhandlinger, leverandør
oppfølging, bygg-oppfølging, HMS oppfølging, igangkjøring og overlevering til
operasjon. Leveranse var en Marine-/Spolebase for subsea prosjekter.

Foredrag/Kursledelse
mai2011 – des2014

En lang rekke kursdager/samlinger i
Modul A, Grunnleggende Prosjektledelse,
Modul B, Praktisk prosjektstyring
Contract and Claims Management
Kunder:
Gambro, Energiakademiet, Eltek AS, Statnett, MC, Bergen, Grenland Group,
Kongsberg Oil & Gas, SKEMA Business School, France
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Språk
Morsmål
Flytende

Norsk
Engelsk og Spansk
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