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UTDANNING
Spesialist brostein
Spesialistkurs innen bruk av brostein i
trafikkerte arealer

Naturstein Interessengemeinschaft Gotha
mars 2001

Håndverksmester
Mesterutdanning innen vegbygging med
spesialisering på dekker av stein

Fachgemeinschaft Bau Berlin/
Handverkskammer Cottbus
okt 1994-mai 1997

Formann
Videreutdannelse innen vegbygging og anlegg
Fagarbeider

BFW-Bau Dortmund/ Rosswein
jan-feb 1994
Handverkskammer Cottbus

Yrkesutdanning innen vegbygging og anlegg

sep 1987-mai 1989

UTVALGT ERFARING
Vegteknolog/Spesialistfunkjson
Statens vegvesen region Øst, Ressurs avdeling
 Dimensjonering av veg, dekker/kanter/mur av naturstein
 Fagansvarlig naturstein i på etatsnivå
 Medlem prosjektgruppe oppdatering Hb N200, fagansvarlig
dekker av naturstein
 Rådgiving tradisjonell vegbygging
 Sakkyndig vitne i en rettsak
 Foredragsholder «Steinkurs» både intern og ekstern landsdekkende
 Etatens kontaktperson vedrørende steindekker
 Kvalitetssikring byggeplaner ift. overbygning med stein
 Oppfølgning av steinrelaterte utbyggingsprosjekter
f.eks. Dronning Eufemiasgate i Oslo, Vangsveien Hamar
 Veiledning av studenter på NMBU på Ås
Kontrollingeniør/Byggeleder
Statens vegvesen Region øst, Utbygging Follo, Asker og Bærum
 Oppfølging og kvalitetssikring av utbyggingsprosjekter
 Byggeledelse på TS-tiltak Fv 152
 Kompetanseperson på steindekker
 Utarbeidelse kontrollplaner og sjekklister

Fortsettes neste side

aug 2013-feb 2016

nov 2010-jul 2013

Anleggsleder
SL Stenlegging AS i Moss
 Ansvarshavende for steinrelaterte arbeider på prosjekt
f.eks. Lysaker stasjon, Jernbanetorget, Carl-Berners plass i Oslo

feb 2007-okt 2010

Steinlegger/Formann
SL Stenlegging AS i Moss
 Steinlegger med personal- og prosjektansvar på både
private og offentlige prosjekter
 Maskinlegging av belegningsstein, arealer med opptil 30000 kvm

mars 2005-jan 2007

Selvstendig entreprenør
Kierstein Strassenbau i Doberlug-Kirchhain (Tyskland)
 Selvstendig næringsdrivende innen vegbygging og steinlegging
med opptil 16 ansatte
 Komplett leverandør veg, spesialistfunksjon på steindekker
 Sakkyndig vegbygging/steindekker

mars 2000-apr 2004

Anleggsleder
WEISS Strassen- und Tiefbau GmbH i Doberlug-Kirchhain (Tyskland)
 Ansvarshavende med personell- og prosjektansvar
 Komplett leverandør veg inkl. dekke

mai 1997-feb 2000

Vegbygger/Formann
WEISS Strassen- und Tiefbau GmbH i Doberlug-Kirchhain (Tyskland)
 Formann med personal og prosjektansvar
 Ansvar maskinlegging av belegningsstein
 Jobbet med graving, vegfundament, overvann og etablering
av steindekker, kanter og murer
 Akkord steinlegger

sep 1987-april 1997

ANNEN ERFARING
 Har i samarbeid med bransjen utviklet norsk drensbetong som brukes i bærelaget under
Steindekker
 Kontaktperson på «stein» på nordisk nivå, kontakt til både det danske og svenske fagmiljøet
 Engasjert medlem «Brosteinkonferanse» i Bergen
 Spesialkompetanse «grønne» steindekker, dvs. permeable dekker av stein
 Forholdsvis mye erfaring som foredragsholder, fra frokostmøte til store samlinger med flere
hundre deltakere

FERDIGHETER
Språk
Tysk morsmål
Norsk flytende muntlig og skriftlig
Engelsk middels, skyldes nok min østtysk bakgrunn med russisk språkutdannelse
IT
God kjennskap til Ms Office, spesiell Power Point
Wordpress

Annet
Min store kjærlighet heter Christine og vi har vært sammen siden 1987.
Personlig er jeg veldig opptatt av miljø og dyrevern. Mitt favorittsted på jorda er havet, både over og
under vann.

REFERANSER
Referanser oppgis gjerne ved forespørsel

