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Objekt Uppdragsgivare Typ av uppdrag. 

Tullinge Datacenter Tieto Sweden AB 
Projektering av VVS-installationer vid om-byggnad av 
militär bergrumshangar till stora datacentral för Tieto 
Enator. 

Vattenförsörjning av 
fyllningsmaskiner. Fuji Autotech Eskilstuna 

Projektering och projektledning inklusive avprovning 
vid installation av vattenreservoar (300 m3) med 
tillhörande distributionssystem 
för fyllnadsmaskiner (TertaPak). 

Pedagogen 6 
Mariefred Gripsholms Värdshus Projektering av VVS-installationer vid om-byggnad av 

äldre fastighet till konferenscenter. 

Klintberg & Way Klintberg & Way 
Projektering av VVS-installationer vid om-byggnad av 
industrilokaler till huvudkontor & lager för Klintberg & 
Way. 

Servera  
Halmstad Axfast Projektering (ramhandling) av VVS-installationer inkl. 

S.Ö vid nybyggnad av nytt centrallager för Servera. 

Fabege 
Slutbesiktningar Fabege 

Div. slutbesiktningar av VVS-installationer 
vid ombyggnader till kontor resp. nybyggnad av 
förskola. 

Kanonvodka Kanon AB 
Projektering & slutbesiktning av VVS-installationer 
inkl S.Ö vid ombyggnad av g:a ridstallet – Åkers 
Styckebruk till produktions-anläggning för kanonvodka.

Pharmacia Strängnäs 
Vent B93  Pharmacia 

Ansvarig för projektering, uppföljning besiktning och 
validering avseende VVS-installationer vid 
nybyggnaden av ventilationsanl. inom renrumsklassade 
lokaler. 

Pharmacia Strängnäs 
Köldbärare -KB4  Pharmacia Ansvarig för projektering av nytt köldbärar-system för 

processkyla. 
Pharmacia  Strängnäs 
Bio 2 & 3 Pharmacia Ansvarig för dokumentation av befintlig process inom 

läkemedelsindustrin för att uppnå FDA-krav 
Pharmacia  Strängnäs 
Reningssteg S1. Pharmacia Projektledning och konstruktion vid ombyggnad av 

reningssteg för Genotropin.  

Pharmacia   Strängnäs 
Tankgård Pharmacia 

Ansvarig för projektering, projektledning samt 
validering vid ombyggnad av tankgårdar för 
lösningsmedel (etanol, aceton) samt PH-justerare och 
Lut. 

Pharmacia  Strängnäs 
SCP-Project. NNe  (Danmark) 

Ansvarig för projektering avseende 
luftbehandlingsanläggningar vid ombyggnad av 
samtliga äldre system..  

Agroetanol 
Norrköping HEAD Engineering 

Kontrollant & Besiktningsman avseende VVS-
installationer inklusive ångsystem  
vid uppförandet av ny etanolfabrik. 

Biotechna Litauen HEAD Engineering Projektering av VVS- & Process-installationer vid 
uppförandet av ny läkemedelsindustri i Litauen 

Fresenius Kabi  Uppsala 
SVP Fresenius Kabi 

Projektering avseende processinstallationer vid 
ombyggnaden inom läkemedelsindustri i  
Uppsala 

Fresenius Kabi  Uppsala 
Kontor 6B Fresenius Kabi 

Ansvarig för VVS-projektering inklusive uppföljning 
och projektledning vid ombyggnad och komplettering 
av bef. luftbehandlingsanläggning. 

Fresenius Kabi Uppsala 
LAB  Fresenius Kabi Projektledning vid ombyggnad av LAB. 
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Objekt Uppdragsgivare Typ av uppdrag. 

Haga Forum Stockholm PEFO Bygg VVS-projektering vid ombyggnad av SAS bussterminal 
till konferenscenter. 

Leine & Linde 
Strängnäs Leine & Linde Projektering och uppföljning vid om- och tillbyggnad 

av industrilokaler 

Databunkrar   (Älvsjö) 
Stockholm Enator  (Kommundata)  

Ansvarig för VVS-projektering inklusive uppföljning 
vid uppförandet av databunkrar skyddade mot s.k 
elktromagnetisk puls. 

KOVIK 
Värmdö Stockholm Rust VA-projekt 

Ansvarig för VVS-projektering vid uppf. av  
SBR-anläggning för lakvatten inom befintligt 
avloppsreningsverk. 

Slottshagen 
Norrköping Rust VA-projekt 

Ansvarig för VVS-projektering vid uppf. av SBR-
anläggning för lakvatten inom befintligt 
avloppsreningsverk samt uppförandet av ny 
huvudpumpstation.. 

Pax-plant 
Gist brocades Strängnäs 

Rintekno OY / 
Gist brocades 

Kontrollant avseende VVS-installationer i 
samband med uppförandet av ny 
läkemedelsindustri för penicillin. 

Fjärrvärme  
Strängnäs kommun SEVAB 

Utredning, projektering samt uppföljning i samband 
med uppförandet av fjärrvärme inom centrala 
Strängnäs. 

Upparbetning B76 
Gist brocades  
Strängnäs 

Gist brocades 
Ansvarig för VVS-projektering, kontroll och 
besiktning vid ombyggnad av upparbetning i 
renrumsmiljö för läkemedelsindustri 

Laboratorie  B74 
Gist brocades  
Strängnäs 

Gist brocades 
VVS-projektering, kontroll och besiktning vid 
ombyggnad av laboratorier i renrumsmiljö för 
läkemedelsindustri 

Pax-förråd  B71 
Gist brocades  
Strängnäs 

Gist brocades 
VVS-projektering, kontroll och besiktning vid 
ombyggnad av förråd för penicillin inom 
läkemedelsindustri 

AstraZeneca  B511 
Strängnäs AstraZeneca Kontroll av VVS-arbeten inklusive datoriserad S.Ö vid 

tillbyggnaden av läkemedelsindustri. 

AstraZeneca  B510 
Strängnäs AstraZeneca 

Projektering och kontroll vid ombyggnad inom bef. 
läkemedelsindustri. Omfattande avfuktning och 
ventilation. 

AstraZeneca  B614 
Södertälje AstraZeneca Besiktning avseende ventilationsanläggning 

vid uppförandet av ny Losec-fabrik. 

Gist brocades 
Granuleringen  B86 Gist brocades 

Ansvarig för VVS- & Processprojektering samt 
installationssamordning vid tillbyggnad av upparbetning 
i renrumsmiljö för läkemedelsindustri 

Gist brocades  -  B74 Gist brocades Projektledning och konstruktion vid ombyggnad av 
termostatrum för penicillin- odling.  

Karinslundsskolan 
Strängnäs Strängnäs Kommun Ansvarig för projektering VVS inklusive S.Ö vid 

nybyggnad av skola med tillhörande sporthall. 

Åker och Mariefreds skola Strängnäs Kommun Projektledning i samband med ombyggnad av 
konventionell styranläggning till datoriserad. 

Vårdcentralen 
Mariefred Strängnäs Kommun Projektering VVS inklusive S.Ö vid ombyggnad av 

centralkök 
Thomasgymnasiet 
Strängnäs Strängnäs Kommun Projektering av ny ventilationsanläggning. 
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Objekt Uppdragsgivare Typ av uppdrag. 
Mariefreds skola 
Mariefred Strängnäs Kommun Projektering VVS inklusive S.Ö vid nybyggnad av 

skola med tillhörande sporthall. 
Förvaltningshuset 
Strängnäs Strängnäs Kommun Besiktning VVS inklusive styr- och övervakning 

Datahuvudcentral Strängnäs Kommun 

Besiktning och uppföljning av installation för centralt 
övervakningssystem Strängnäs kommun 
Utredning , uppföljning och besiktning vid 
uppgradering till ny version av FIX samt 
kommunikation via bef. fiberoptik 

Dokumentation 
inomhusmiljö Strängnäs Kommun 

Uppmätning på plats samt rapportskrivning avseende 
CO2-halt samt temperatur inom samtliga skolor och 
daghem inom Strängnäs kommun.  

Vattenbehandling 
Thomasgymnasiet Strängnäs Kommun 

Projektering och installationssamordning avseende 
VVS-anläggning och vattenrening vid ombyggnad av 
vattenbehandlingsanläggningen inom Strängnäs 
kommun. 

KOVIK 
Värmdö Stockholm Rust VA-projekt 

VVS-projektering vid uppf. av  
SBR-anläggning för lakvatten inom 
avloppsreningsverk. 

Slottshagen 
Norrköping Rust VA-projekt 

VVS-projektering vid uppf. av SBR-anläggning för 
lakvatten inom avloppsreningsverk samt uppförandet av 
ny huvudpumpstation.. 

Upparbetning B76 
Strängnäs 

Gist brocades  
 

VVS-projektering, kontroll och 
besiktning vid ombyggnad av upparbetning i 
renrumsmiljö för läkemedelsindustri 

Pax-plant 
Gist brocades Strängnäs Rintekno OY Kontroll av VVS-installationer i samband med 

uppförandet av ny läkemedelsindustri för penicillin. 

Fjärrvärme  
Strängnäs tätort SEVAB 

Utredning, projektering samt uppföljning i samband 
med uppförandet av fjärrvärme inom centrala 
Strängnäs. 

Astra Zenica  
B510 Astra Zenica 

Projektering och kontroll vid ombyggnad inom bef. 
läkemedelsindustri. Omfattande avfuktning och 
ventilation. 

Astra Zenica  
Gärtuna Astra Zenica Besiktning avseende ventilationsanläggning 

vid uppförandet av ny Losec-fabrik. 
Biolinje 2 & 3 
Pharmacia Strängnäs Pharmacia Dokumentation av befintlig process inom 

läkemedelsindustrin för att uppnå FDA-krav 
Tankgården 
Strängnäs Pharmacia Projektering och projektledning vid ombyggnad av 

tankgård för Pharmacia & Upjohn i Strängnäs 

Köldbärare – KB4 Pharmacia Projektering av nytt köldbärarsystem för processkyla 
inom Pharmacia & Upjohn i Strängnäs 
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Referenslista avseende arbeten utförda projekteringsuppdrag åt Kilenkrysset. 
I merparten av projekten har vi utfört: 
- VVS-projektering. 
- projektering av S.Ö-installation 
- utfört energideklaration 
- tagit fram avprovningsprotokoll för samordnad funktionsprovning 
- genomfört slutbesiktning. 
- genomfört OVK 
 
Objekt Typ av uppdrag 
COOP Forum 
Solberga Handelsplats  Strängnäs 

Nybyggnad av butik med tillhörande lager & kontorsutrymmen. 
Uppdraget genomfördes under överinseende och i samarbete med KF-
Fastigheter. Återvinning livsmedelskyla samt energibalansberäkningar 
var en viktig del i projekteringen. 

Elgiganten 
Solberga Handelsplats  Strängnäs Nybyggnad av butik. 

Utvändiga arbeten vid utbyggnaden av 
Solberga Handelsplats i Strängnäs. 

Utvändig VA-installation inklusive fördröjningsmagasin och 
oljeavskiljare för dagvatten (stora parkeringsytor). 

COOP Frys  
Enköping 

Nybyggnad av fryslager med tillhörande kontorsutrymmen  
åt KF Fastigheter (ca 7.000 m2) 
I arbetet ingick förutom vanlig VVS-projektering även : 

- markvärmeanläggning under frysrumsgolv. 
- återvinning av värme från kylanläggning. 
- yttre va inklusive dagvattenhantering. 

Menigo  
Strängnäs 

Nybyggnad av kyl- & fryslager samt kolonial med tillhörande 
kontorsutrymmen åt Menigo  (ca 28.000 m2) 
I arbetet ingick förutom vanlig VVS-projektering även : 

- markvärmeanläggning under frysrumsgolv. 
- återvinning av värme från kylanläggning. 
- yttre va inklusive dagvattenhantering. 

Kv Fenix 
Strängnäs 

Nybyggnad av kontorsbyggnad med tillhörande garage mm för polisen 
och lotteriinspektionen. 

Netonnet 
Uppsala 

Nybyggnad av butik. 
Värmepumps som värmekälla. 
Brine för värmepump som komfortkyla.. 

BASF 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av verkstad / lager inklusive kontor (ca 5.000 m2) 

Linde Truckar 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av verkstad / lager inklusive kontor (ca 5.000 m2) 

Dustin 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av centrallager inklusive kontor (ca 20.000 m2) 
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Forts referenslista avseende arbeten utförda åt Kilenkrysset 
 
Objekt Typ av uppdrag 
DHL Terminal 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av terminallager inklusive projektering av yttre va 
inklusive dagvattenhantering. 

Nytt huvudkontor för 
Kilenkrysset i Strängnäs 

Nybyggnad av kontorsbyggnad ca 4000 m2. 
FTX-Ventilation ,Vattenburen värme och komfortkyla. 
Yttre va-installationer 

Kv. Signalisten  
Västerås 

Ombyggnad av lager för diplomatdörrar till hjälpmedelcentral för 
landstinget. 

Kv. Signalisten  
Västerås 

Nybyggnad av storlager med tillhörande kontor.  
Yttre va-installationer. 

Nytt huvudkontor för 
Svenska Volkswagen Södertälje Nybyggnad av kontorsbyggnad inklusive storkök ca 6000 m2. 

Ombyggnad av Svenska Volkswagens 
lokaler till verkstäder. 
Hovsjö Södertälje 

Ombyggnad av verkstäder inklusive upphandling av 
verkstadsutrustning. 
För tvätthall ingick reningsanläggning för spillvatten. 

Utvändiga arbeten vid  
Ombyggnaden av Svenska 
Volkswagen i Södertälje. 

Utvändig VA-installation inklusive fördröjningsmagasin och 
oljeavskiljare för dagvatten (stora parkeringsytor). 

Samdistribution / Bonniers 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av storlager (28.000 m2) med tillhörande kontor  
Yttre va-installationer inklusive dagvattenhantering. 

DHL  
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av storlager med tillhörande kontor samt klimatkontroll av 
datasalar (fukt och temperatur) 
Yttre va-installationer inklusive dagvattenhantering. 

NOKIA 
Rosersberg Sigtuna kommun 
(Logistikcenter Stockholm Norr) 

Nybyggnad av storlager med tillhörande kontor. 
Yttre va-installationer inklusive dagvattenhantering. 

Schneider 
Nyköping Nybyggnad av kontor.. 

Solberga Handelsplats  
Strängnäs. 

Om- & nybyggnad av butikslokare (WILLYS,  Intersport.,  JYSK och  
Karlsson. 

Peugeot 
Sätra Stockholm 

Ombyggnad av industrilokaler till lokaler för bilförsäljning och 
verkstad. I denna anläggning installerades reningsanläggning för 
tvätt och spolhallar. 

Bergman & Beving 
Nykvarn 

Nybyggnad av storlager med tillhörande kontor. 
Vattenburen kyla för kyllager. 

Partihallarna Syd 
Tumba Stockholm 

Nybyggnad av kombinerat kyllager för Partihallarna samt 
konventionellt lager för Spendrups (total area ca 32000 m2). 
För resp. lager uppfördes kontor. Central truckladdning. 
Projektering av vattenburen livsmedelskyla samt återvinning från 
kylmaskiner (värmepump). 

Dos & Distansapotek 
Falun Nybyggnad av distansapotek. 

Spendrups Huvudkontor 
Stockholm 

Ansvarig för VVS-projektering samt uppföljning vid uppf. av nytt 
huvudkontor. 

Din Bil 
Södertälje 

Ansvarig för projektering samt uppföljning och besiktning av VVS-
anläggning vid uppförandet av ny utrustningsverkstad.  

 


