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Erik Andresen
28.07.69
Daglig leder, teknisk koordinator / ITB
98 26 22 25
erik@edprosjekt.no

Nøkkelkvalifikasjoner
Meget stor kjennskap til NS-kontraktsstandarder og entreprisestyring, inkludert
innkjøp og kontrahering av tekniske fag.
Bred erfaring med prosjekteringsledelse og tverrfaglig koordinering av tekniske
entrepriser, oppfølging og KS under produksjon samt gjennomføring og ledelse av
testfasen frem til overtakelse og gjennomført prøvedrift.
Spisskompetanse innenfor systemer for automasjon og styring (SD-anlegg) med
integrasjon av alle bygningstekniske installasjoner, samt håndtering og behandling
av funksjon og grensesnitt mellom tekniske fag. Innehar fagbrev elektro gruppe L.
Prosjekterfaring, utdrag
2022

Teknisk prosjektleder ved utskiftning av toppsystem for OUS Rikshospitalet,
størrelse ca. 100.000m2.

2021 - 2022

Teknisk koordinator i optimaliseringsfasen ved rehabilitering av Tollgaarden i
Oslo for Entra, størrelse ca. 23.000m2.

2019 - 2021

Teknisk koordinator i samspillsfase under forprosjekt med Construction City i
Oslo, størrelse ca. 100.000m2.

2019 - 2021

ITB-ansvarlig ved bygging av bo- og omsorgssenter for Ringerike kommune,
størrelse ca. 9.800m2.

2017 - 2020

Teknisk prosjektleder ved bygging av SNØ Skihallen for Vinterparken AS,
størrelse ca. 45.000m2. Prosjektledelse av tekniske entrepriser i prosjekteringsog produksjonsfasen.

2017 - 2019

ITB-ansvarlig ved rehabilitering av Tollbodene i Oslo for Entra, størrelse ca.
9.000m2.

2016 - 2017

ITB-ansvarlig ved bygging av Bjørkelangen skole og kultursal for Aurskog-Høland
kommune, størrelse ca. 12.500m2.

2015 - 2016

ITB-ansvarlig ved bygging av Luhr skole og Framtia barnehage for Lørenskog
kommune, størrelse ca. 9.500m2.

2015 - 2016

ITB-ansvarlig ved rehabilitering av kontorer i Strømsveien 96 Oslo for Entra,
størrelse ca. 18.000m2.

2014 - 2016

ITB-ansvarlig ved bygging av Haugenstua skole i Oslo for Undervisningsbygg,
størrelse ca. 9.000m2.

2014 - 2015

Teknisk byggeleder ved rehabilitering av hovedkontor for Nordea på Majorstuen i
Oslo, størrelse ca. 35.000m2.

2010 - 2013

Teknisk prosjekt- og byggeleder ved bygging av nytt lager og kontor for Tine
Meierier ved Kaldbakken i Oslo, størrelse ca. 46.000m2. Ansvar for tekniske
entrepriser, med en samlet kontraktsverdi på ca. kr. 300 MNOK

Ansatt
01.05.2014

ED Prosjekt AS
Daglig leder og medeier i bedriften.

2013 - 2014

Schneider Electric Norge AS
Prosjektutvikler - ansvar for utvikling og prosjektering av energi- og miljøtiltak ved
rehabilitering i eksisterende bygningsmasse, gjennomført i totalentreprise.

2010 - 2013

Vedal Entreprenør AS
Teknisk koordinator - ansvar for tekniske entrepriser i prosjekterings- og
produksjonsfasen i totalentreprise.

2009 - 2010

Hjellnes Consult AS
Rådgiver - ansvar for prosjektering av SD/automatiseringsanlegg.

2005 - 2009

TAC AS (Schneider Electric eiet)
Prosjektleder - ansvar for prosjektering og gjennomføring av SD/automatisering,
brann- adgangskontroll- og innbruddsanlegg.

2004 - 2005

TAC AS (Schneider Electric eiet)
Systemingeniør - ansvar for design og arkitekttur av tekniske løsninger ved salg
av SD/automatiseringsanlegg.

2001 - 2004

Satema AS
Prosjektingeniør - ansvar for prosjektering og gjennomføring av
SD/automatiseringsanlegg.

1999 - 2001

Satema AS
Serviceingeniør - ansvar for programmering og idriftsettelse av
SD/automatiseringsanlegg.

1986 - 1999

Sønnico AS
Elektromontør - anleggsleder med ansvar for gjennomføring av el.installasjoner
i nybygg.

Utdanning
1989
1986 - 1989
1985 - 1986

Fagbrev elektromontør gr. L
Elektrolærling Sønnico installasjon Oslo
Strømmen videregående skole, grunnkurs elektro

Kurs/Sertifikater
2007
2006
2006
1999 - 2004

Kurs MS Project
Kurs Norsk standard NS8405/06
Kurs i prosjektledelse i regi av TAC
Diverse kursing i VVS prosesser og automatikkstyring.

Språk
Norsk bokmål
Engelsk

Flytende skriftlig og muntlig
Skriftlig og muntlig

