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NÅGRA ARBETSOMRÅDEN/ UPPDRAG INOM HWL ARKITEKT AB 1988-2013
Utrednings-, utbildnings- och projektledaruppdrag
201320102010- 2011
2009
2008-2009
2008
2008
2008- 2009
2007-2010
2007- 2008
2007- 2008
2006
2004- 2005
2003
2001
2001
2000- 2002
2000
1999- 2001
1997
1997
1996

Uppdrag för Trafikverket att utreda Utbildning i väg- och
järnvägsarkitektur
Programsekreterare för Föreningen för byggnadskonstens främjande
Arkitekturmuseets vänner
Leder samarbetet mellan HI och BFAB om att utbilda företrädare för
byggsektorn i äldreboendefrågorna
Uppdrag från Arkitekturmuseet att vara extern projektledare för en
internationell konferens under EU- ordförandeskapet- om hållbarhet,
stadsbyggande/trafikplanering.
Uppdrag för Fastighetsföretaget Micasa att planera och genomföra 7
konferenser om seniorboende under 2009
Planerade och genomförde studieresa Trä på väg för
Närignsdepartementet/ Nationella Träbyggnadsstrategin
Medverkade i utvecklingen av BFABs strategiska utbildning om
Miljonprogrammets förnyelse
Projektledare för nio konsulter ett stort kompetensutvecklingsprojekt inom
Boverket- avseende utb. av länsstyrelserna i PBL
Medverkan i Arkusprojektet Kunskapsprocess för ökat kostnadsmedvetande hos arkitekter.
Uppdrag för Högskolan på Gotland att utreda en ev ny Arkitektutbildning
Uppdrag för Rådet för Arkitektur, form och design, Kulturdepartementet.
Projektledare för rådets arbete med Stadsutveckling/ Stadspolitik
Opponent/kritiker för projektet Mål och Mått. Vägverket
initiativtagare och projektledare: Nyhetsbrev om träbyggande
medverkade i planering, genomförande och dokumentation av Arkus
seminarieserie Kunskapsbehov och kunskapsutveckling i arkitektföretag
Uppdrag under EU- ordförandeskapet att vara projektledare för
internationellt arkitekturseminarium. Huvudman Kulturdep+
Arkitekturmuseet.
Rådgivare åt Vägverket i samband med uppläggning av designtävling för
vägutrustning
Projektledare för Nutek/ Vinnovaprojektet Nätverk av arkitekter för
träbyggande- ett kompetensutvecklgnsprojekt.
Arkitektonisk konsult och research för Vattenfalls årsredovisning
Utredning för Vägverket ang. utbildning i arkitektur för myndighetens
projektledare. Uppläggning av utbildningen.
Projektledare för en utställning som skulle tas fram inför en internationell
konferens Green Building Challenge, GBC, i Vancouver oktober 1998. 10
svenska ekologiska projekt presenteras.
På uppdrag av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen genomfördes en
utredning om olika stödfonder för kompetensutveckling mm av intresse
för arkitekter och teknikkonsulter. (Växtkraft mål 4 m.m.)
Uppdrag för Kulturdepartementet att anordna en arkitekthearing för
kullturministern Margot Wallström inför departementets arbete med
regeringens Arkitekturpolitiska program
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1994
1993
1992-1993
1990-2000

1990
1991
1989- 1990
1988- 1989
1998
1998- --1996- 1998

1988

Sekreterare och rapportskrivare vid ett seminarium inom ramen för
Vadstena Forum
Ledde en europeisk arbetsgrupp inom ramen för ett Holländskt
kvinnoprojekt om jämställdhet i planering och byggande.
Utarbetade på uppdrag av BFR en skrift Åtgärder i befintliga husKunskapsöverblick och förslag till insatser.
Tillsammans med Mikaela Eckered, Arkus, upprättat och drivit det
svenska sekretariatet för EuroPan, ett europeiskt nätverk för
arkitekttävlingar för unga arkitekter i Europa. Jurysekreterare i EuroPan
2,3 och 4.
Medverkade i projektgrupp i BFRs kunskapsöversikt Hus & Hälsainneklimat och energihushållning. T4:1990
Tillsammans med Mikaela Eckered genomförde en studie av Arkitektens
roll och ansvar i några europeiska länder . (Arkus- finansierat)
Projektledare för arkitektgrupp som för BFR utformade en programskrift
om FoU om sunda hus. (Byggnadsutformning & rumsklimat) G7:1990
Projektledare för en arkitektgrupp som följde en CIB- konferens om
Sunda hus. Resultat: en skrift (Sunda hus ut arkitektens synvinkel G3:
1989 ). Uppdragsgivare BFR
Projektledare för planering och genomförande av 2 veckors studieresa till
USA och Schweiz för arkitekter och byggherrar för att studera flervånings
flerbostadshus i trä. (Bransch och NUTEK-finansierat)
Uppdrag för Bygg- och Fortbildningsinstitut AB.
Projektledare för Riksstämman. En branschövergripande verksamhet med
från flera parter i branschen och med BFR som huvudman. Verksamheten
syftar till att bilda ett forum, en byggsektorns "läkarstämma", dvs. en
koppling mellan FoU- och praktik. Genomförde Riksstämmor na 1996
och 1997. Redaktör för dokumentationen från dessa två stämmor.
Uppdrag för Riksantikvarieämbetet att utarbeta ett FoU-program för
myndighetens FoU- och dess avgränsning mot BFR.
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Föreläsare, moderator od
2010- 2011 Moderator på BFAB- konferenser om nya PBL
2008-2009 Höll flera föreläsningar om Träarkitektur för Skogsindustrierna
2008
Moderator på Handikappkonferens anordnad av Stockholms Läns
Landsting
2007
Moderator vid paneldebatt på Arkitekturmuseet om utveckling av
Stockholms innerstad.
2006
Moderator på konferensen Enklare utan hinder som anordandes av
Sveriges Arkitekter och Boverket
2005
Moderator på offentlig debatt på arkitekturmuseet Restaureringsideologiernas död
2005
Programarbete och genomförande av konferensen Design i det industrialiserade byggandet (Vinnova, skogsindustrierna, Arkus)
2004
Moderator på debatt för Sällskapet för Restaureringskonst
2004
”Totalåtagande” inklusive Moderatorskap för två byggprocesskonferenser som anordnades av Boverket.
2003
Moderator på SFVs Tillgänglighetskonferens på Läckö Slott
2003-2005 Projektledare för Statens Fastighetsverks internutbildning i Tillgänglighet
2002-2004 Föreläsning i träbyggnadsarkitektur vid Gävle Högskola
2002
Medverkande i paneldebatt anordnad av Sveriges Trähusfabrikanters
Riksförbund.
2001
Medverkade i paneldebatt för Sv Skogsvårdsförbundet.
2001projektledare för Vägverkets årliga seminarier och prisutdelningar
2000-2004 planering och genomförande kvalificerade studieresor/studiebesök till
Köpenhamnsregionen
2000- 2001 Projektledare för Nutek/Vinnovaprojektet, ett kvalificerat kompetensutvecklingsprojekt i nätverksform.
1999
Föredrag på Svenska Ambassaden i Berlin , på tyska, om svenskt
träbyggande. För NTC (Nordic Tmber Council).
1999
Föredrag om svenskt träbyggande på Uppdrag av EU /COST E5
1999--Debattledare på HSBs Bostadsriksdag under H99 i Helsingborg i augusti
1999.
1996
Seminarieledare på europeisk kvinno- / planeringsseminarium i
Nederländerna
1992-1995 Ansvarig för uppläggning och genomförande av ett antal arbetsmarknadsutbildningar för arkitekter ( 20 veckor)
1993-1994 Ansvarig för uppläggning och genomförande av 20-poängsutbildning,
Vackrare Väg, i samarbete med Vägverket.
1988-1998 Byggt upp och "vd-at" verksamheten inom Aktiebolaget Arkitekternas
Fortbildning ArkFort AB. Fortbildningsföretag ägt av de fem arkitekt
organisationerna
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Kommittér, jury, styrgrupper, styrelser mm
2004-2007 Styrelseledamot i Fråne Hederus Malmström Arkitektkontor AB
2003-2006 Jurymedlem i Byggindustrins Årliga tävling Årets byggen
2003-2004 ledamot av en referens-/ styrgrupp inom Skogsindustriernas / Svenskt
Trä..
2002- 2004 Jurysekreterare i Träpriset 2004 (Föreningen Svenskt Trä)
2002- 2003 Adjungerad ledamot till en styrgrupp för byggfrågor inom Föreningen
Svenskt Trä
2001- ------ Ledamot av redaktionskommittén för tidskriften Träinformation
2000- 2008 Ledamot av den svenska Europankommittén
2000-2002 ledamot av Vägverkets arbetsgrupp för Arkitekturåret 2001.
1999
Jurysekreterare i SAR- tävlingen Trähus 2001. Arrangör Träinformation
1999- 2001 Ledamot av en referensgrupp med uppdrag att utarbeta (ett) Europeiskt
byggsystem för flervåningshus i trä. Gruppen är direkt underställd
styrgruppen för NUTEKs program Strategiskt utvecklings- och
teknikspridningsprogram för den svenska skogsnäringen.
1997- 1998 Ingår i en brett sammansatt grupp med intressenter för träbyggande vars
arbete resulterade i medel från NUTEK om arkitekttävling och studieresa.
1990- 2000 Jurysekreterare i EuroPan 2,3 och 4.
1988- ---Vd i det egna förtaget HWL Arkitekt AB
1987- 1997 projektledare i ArkFort , sedermera, då aktiebolaget ArkFort bildades,
verkställande i företaget, sekreterare i bolagsstyrelsen.
Därutöver, genom åren, föreningsvana genom deltagande i arbete inom SAR, politisk
lokalförening, villa- resp. bostadsrättsförening . Ordförande i föreningen Mariamålarna.
Deltog under min departementstid i ett flertal samarbetsorgan, beredningsgrupper mm i
Sverige och utomlands.
Skribent ol
2012
2012
2007
2006-----

Artikel i Arkitekturmuseets Jubileumsbok Om 50 år med Arkitekturmuseet
Krönika i tidningen GLAS
Artikel om Trä i Moelvens tidning
Skriver ett kapitel Ensamhetens pris- mötets värde i boken Vertikala
Gatan (Byggkostnadsforum, SBC) SNS förlag 2008
2005----Medverkar i Arkusskriften Åter till bostadsfrågan (Formas och
Byggkostnadsforum
2005
Författare till Vision om träbyggande 2030 för Skogsindustrierna LRFinför EUs 7 ramprogram
2004- 2006 skriver avsnitt i Träguiden- en webbaserad handbok. Uppdragsgivare
Skogsindustrierna
2003-2005 skrivit ett antal ledare i tidskriften Träinformation
2001
Trafiktekniska Föreningens pris 2001 för planering & genomförande av
utbildningen Vackrare Väg 1993.
2000- --Krönikör var fjärde vecka i största byggtidskriften Byggindustrin
1999
Artikel i tidskriften V-byggaren om nybyggande i Köpenhamn
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ANSTÄLLNINGAR 1967-1988
Anställningar/ arbetsuppgifter
1976-1988

1973-1976

1970- 1973
1968- 1970

Kortare uppdrag
1987
1986
1985-1990
1980 –1981
1979- 1984

Anställd vid bostadsdepartementet. Arbetade där främst med
plan- och byggfrågor, bl. a kan nämnas:
* energi- tillgänglighet/handikapp-, barn-, byggbestämmelser (oftast i nära samverkan med dåvarande
Planverket)
* PBL-arbetet (främst byggkapitlet)
* ansvarig för BFR- och SIB-anslagen
* ansvarig för dep:s. Internationella samarbete inom ECE-arbetsgrupp för byggfrågor
* dep:s kontaktperson i de svenska förberedelserna för
FN:s handikappår 1981
* dep:s ledamot i regeringskansliets forskningspolitiska
beredningsgrupp
* arbetat med nordiskt samarbete inom ÄK-bygg (Nordiska
MinisterRådet)
* kontaktperson mot CIB- på handikappområdet
* teknikupphandling hissar (för ombyggnadsverksamhet)
(i nära samverkan med BFR )
* Bomässan Bo85- inte i ansvarig roll dock.
* …..
Kansliansvarig för uppbyggnad av och ledning av det svenska sekretariatet för Byggnadsvårdsåret 1975- ett Europarådsinitiativ och således en verksamhet såväl på europeisk
som svensk nivå. Riksantikvarieämbetet huvudman.
Sekreterare i en grupp inom BFR med uppdrag att utarbeta
ett FoU-program forskning om människa- närmiljö.
Samhällsplaneringsgruppen vid SIB. Arbetade bl. a med
beskrivning och värdering av utemiljökvaliteter, förnyelsefrågor, trafikbuller.

Planerade och genomförde SAR-dagen 1987 Trender och
Tendenser i nordisk arkitektur (konferens).
halvtidsanställning på SABO under en period då en
medarbetare på tekniska avdelningen var långtidssjuk.
Olika förtroendeuppdrag inom SAR. (Redaktionsnämnden
för tidskriften AT samt Utbildnings- och
Forskningsutskottet)
Uppdrag för FNs Habitat i Nairobi att utarbeta ett åtgärdsprogram för handikappfrågornas ( i den fysiska miljön)
hantering nationellt och globalt. ( ca 4-5 mdr)
Ledamot, sedermera ordförande i Expressens Miljöprisjury
6

1973-1974

1963- 1967

uppdrag för SIB:s informationsavdelning. (främst
redaktionellt arbete)
Övningsassistent vid arkitektursektionen KTH
(stadsbyggnad, arkitektur, byggnadsfunktionslära)
Praktik vid olika arkitektkontor ( Nilsson Sundberg Wirén
samt HLLS)
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SAMMANFATTANDE FAKTAUPPGIFTER
Utbildningar mm
1978
1972-1973
1970- 1972 (?)
1968
1963- 1967
1963

Nordplan
Konstakademins Arkitekturskola (stadsförnyelseprojekt)
forskarstuderande vid KTH/ A-sektionen
Studier i sociologi vid Stockholms Universitet
Studier vid KTH, Arkitektexamen dec. 1967
Studentexamen

Därtill kommer ett stort antal utbildningar (ledarskap Bo-dep ca 1985, Management/
Egenföretagare 1999) samt kortare kurser inom olika fackområden.
Anställningar – översikt
1998- --Konsultavtal med BFAB om utbildningsuppgifter
1988- --Aktiebolaget Arkitekternas Fortbildning ArkFort AB,VD
1988--Egen verksamhet HWL Arkitekt AB, VD
1976-1987
Bostadsdepartementet,dep.sekr.
1973-1976
RAÄ- svenska sekretariatet för Byggnadsvårdsåret 1975,
sekretariatsledare
1970- 1973
Sekreterare i en grupp inom Byggforskningsrådet, BFR
1968- 1970
samhällsplaneringsgruppen vid Statens Institut för
Byggnadsforskning, SIB. Utredare
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