
 
 

 

 

 

  

 

 

Personalia  
 
Navn  Dag Bjørnerød  
Fødselsdato   23.06.62  
Stilling  Teknisk koordinator 
Mobiltelefon   98 26 22 32 
E-post   dag@edprosjekt.no 
 
 
Nøkkelkvalifikasjoner  
 

Stor kompetanse og erfaring med tverrfaglig prosjektering og 
grensesnittshåndtering mellom tekniske entrepriser, samt analyser, 
detaljprosjektering og gjennomføring av enøkprosjekter. 
 
Bred erfaring på områdene tverrfaglig koordinering og anleggsledelse av tekniske 
entrepriser i produksjonsfasen, herunder KS tekniske installasjoner. 
 

  Spisskompetanse innenfor systemer for automasjon og styring (SD-anlegg) med 
  integrasjon av alle bygningstekniske installasjoner, samt håndtering og behandling 
  av grensesnitt mellom tekniske fag. Innehar fagbrev elektro gruppe L. 
 
 
Prosjekterfaring, utdrag 
 
2017-dd ITB-ansvarlig ved rehabilitering/påbygg på Royal Christiania Hotell. Ansvarlig for 

koordinering tekniske fag. 
 
2017-dd ITB-ansvarlig ved utbygging av Campus Ringerike for Statsbygg, størrelse ca. 

5.500m2.  
 
2015-2017 Teknisk byggeleder ved bygging av Holmestrand stasjon. Startet opp som 

teknisk koordinator, men grunnet omfanget av tekniske installasjoner og anleggets 
tekniske utfordringer var det behov for teknisk byggeleder på heltid. Arbeidet gikk 
ut på samkjøring mellom rådgivere (generalentreprise), oppdragsgiver 
(Jernbaneverket) og de utførende (Hent). 

 
2014-2015 ITB-ansvarlig ved rehabilitering/påbygg av Solvik bo og behandlingssenter i 

Bærum kommune, størrelse ca. 10.000m2.  
 
2014-2015 ITB-ansvarlig ved bygging av ny Swix fabrikk for Ferd Eiendom på Lillehammer, 

størrelse ca. 9.300m2.  
 
2014-2015 ITB-ansvarlig ved bygging av Haugen skole for Undervisningsbygg i Oslo, 

størrelse ca. 3000m2.  
 

2011-2014 Energiingeniør/prosjektutvikler. Analyse av bygningens sparepotensial, 
prosjektere energitiltak samt kostnadsberegninger for gjennomføring av tiltakene. 
Deltagelse i kontrahering av entreprenører samt bistå prosjektleder med teknisk 
ekspertise i gjennomføringsfasen. Gjennomførte prosjekter er blant annet på PwC-
bygget (besparelse på1,2 GWh pr. år), CC kjøpesenter (besparelse på 1,1 GWh 
pr. år) og Oslo Atrium (besparelse på 710 MWh pr.år). 

. 
2008-2011 Rådgivende ingeniør innen SD/automatiseringsanlegg og tverrfaglige 

oppdrag/ITB. Oppdragsansvarlig hos Hjellnes Consult med prosjekteringsansvaret 
for automatikk på blant annet IFI2 (22 000 m2 for Universitetet i Oslo) Kuben VGS 
(43 000 m2 for Undervisningsbygg i Oslo) og rehabilitering av Bekkestua skole 
(Bærum kommune). 

 
2002-2008 Prosjektleder for SD/automatiseringsanlegg hos TAC (nå Schneider Electric) 

med ansvar for gjennomføring av blant annet Helse Bergen (blant annet PAM 
Sandviken og lab.bygget), prosjektleder/ teknisk integrator for diverse bygg Rena 
leir (rammeavtale med forsvarsbygg) og Aker hus på Fornebu.  
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Ansatt  
 
01.05.2014  ED Prosjekt AS 
  Teknisk koordinator/teknisk byggeleder, samt medeier i bedriften. 
 
2011 - 2014  Schneider Electric Norge AS 

Energiingeniør - ansvar for gjennomføring av energianalyser samt prosjektutvikling 
og deltagelse i gjennomføring av tilhørende prosjekter. 

 
2008 - 2011  Hjellnes Consult 

Leder for automatikkavdelingen og oppdragsansvarlig for prosjektering av 
SD/automatiseringsanlegg 

 
2002 – 2008  TAC AS (Schneider Electric) 

Prosjektleder - ansvar for prosjektering og gjennomføring av SD/automatiserings- 
anlegg.   

 
2000 – 2002  TAC AS (Schneider Electric) 
  Teknisk prosjektleder ved bygging av Telenor Fornebu.  
 
1997 – 2000  TAC AS (Schneider Electric) 
  Serviceingeniør - ansvar for programmering og idriftsettelse av  
  SD/automatiseringsanlegg 
 
1992 – 1997  ABB installasjon Fredrikstad  
  Prosjektingeniør - ansvar for prosjektering og gjennomføring av  
  elektroinstallasjoner. 
 
1984 – 1990  ABB installasjon Fredrikstad  
  Elektriker gruppe L 
       
 
Utdanning  
 
1990 - 1992  Teknisk Fagskole Drammen Elkraftlinje 
1983   Fagbrev elektro gruppe L 
1981 - 1983   Lærling NEBB Fredrikstad Elektro sterkstrøm 
1980 - 1981  Videregående Elektro, Glemmen videregående skole 
1979 – 1980  Grunnkurs Elektro, Glemmen videregående skole 

 
 

Kurs/Sertifikater  
 
2007  Kurs MS Project 
2006  Kurs Norsk standard NS8405/06 
2003  Kurs i prosjektledelse i regi av TAC 
1997 - 2008  Diverse kursing i VVS prosesser og automatikkstyring. 
 
 
Språk  
 
Norsk bokmål  Flytende skriftlig og muntlig 
Engelsk  Skriftlig og muntlig 


