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CURRICULUM VITAE – Johanna Stålered
Namn:

Johanna Stålered

Födelseår:

1990

Språk:

Svenska och engelska

Utbildning:

2014 KTH, Civ ing, Maskinteknik,
Kraft- och värmeteknologi

Anställningar
2017-

JD-Gruppen AB

2014-2017

Sweco Energuide AB, Kraft och Värme

2012

Fortum Generation AB, Dammsäkerhet

2010-2014

Statoil fuel & retail AB

Projekterfarenheter
2019-

Pelletseldad värmepanna – Norrenergi AB, Solna, Stockholm
Samordnare och delprojektledare BOP för ny värmeanläggning om 70 MW på Solnaverket.

2019-

Projektledare VP – Norrenergi AB, Sundbybergsverket, Stockholm
Projektledare för mer omfattande förstudie och förprojektering av en ny VP-anläggning på
Sundbybergsverket. Värmepumpen ska drivas av fjärrvärme mot fjärrkyla och producera 5
MW kyla primärt och 7,5 MW värme.

2018-2019

Förstudie lossning RT-flis – Söderenergi AB, Södertälje
Förstudie för framtagning av genomförandeförslag och bästa möjliga teknik för dammfri
lossning av flisbåtar i Södertälje hamn. Förstudien utreder möjligheter till pneumatisk
lossning, lossning med skruv och mer konventionell dammbekämpning med dysor.

2018-2019

Projektledare process– Norrenergi AB, Sundbybergsverket, Stockholm
Projektering och projektledning av tillbyggnation av processrör för spädmatning
värmebärarkrets och kemikaliedosering för Drift- och miljösäkerhet Kyltorn.

2018-2019

Site Manager – Stockholm Exergi AB, Sigtuna, Stockholm
Revisionssamordnare på Bristaverket år 2019. Uppdraget innefattar ledning, planering och
samordning av och under underhållsstoppet. Korta stoppperiod medför noggrann planering
och intensiv montagesamordning. Underhållet täcker både den avfallseldade och fliseldade
pannan med tillhörande system.
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2018

Förstudie hjälpånga – Karlstads Energi AB, Karlstad
Förstudie för bästa möjliga lösning för ångproduktion från en av Karlstads Energis
undercentraler för tillverkning av hjälpånga till CSK centralsjukhuset i Karlstad.

2018

Projektledare kylmaskin 6 MW – Norrenergi AB, Frösunda, Stockholm
Ansvarig för upphandling av och projektledning för utbyte av havererad kylmaskin 6 MW
på Frösunda Kylstation. Kylstationen belägen under mark med begränsande lyftmöjligheter.

2018

Ingenjörstjänst – Stockholm Exergi AB, Nordvästra Stockholm
På uppdrag av kund framtagning av anläggningsstatus för Hässelbyverket och Bristaverket.

2017-2018

Revisionssamordnare - Fortum AB, Sigtuna, Stockholm
Revisionssamordnare på Bristaverket år 2018. Uppdraget innefattar ledning, planering och
samordning av allt från inköpsprocess till genomförande och uppföljning av
underhållsstoppet. Revisionen omfattas i huvudsak av förebyggande underhåll av den
avfallseldade och fliseldade pannan med tillhörande system.

2017-2018

Projekt- och samordningsstöd – Norrenergi AB, Solna, Stockholm
Projekt- och samordningsstöd internt för pågående och kommande projekt. Samordnar,
följer upp och driver samtidigt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet gällande
uppfyllande av bl.a. AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

2016-2017

Revisionssamordnare - Fortum AB, Sigtuna, Stockholm
Revisionssamordnare på Bristaverket år 2017. Uppdraget innefattar ledning och
samordning av planering, genomförande och uppföljning av underhållsstoppet. Revisionen
omfattas huvudsakligen av förebyggande underhåll av avfallseldad och fliseldad panna.

2016-2017

Projektledare fastbränsle - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2016-2017

Projektledare AFS - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2016-2017

Teknisk rådgivare - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

Ansvarig för förstudie om förändring i befintligt pelletslager och projektledare för
genomförande. Projektet avsåg tillbyggnation av betongvägg för att minska rasvinklar i ett
1500 m3 stort pelletslager. En traversficka för utmatning byggdes samt nyinstallation av
radargivare och anpassning med omprogrammering av traversstyrning.

Ansvarig för framtagning av program för fortlöpande tillsyn och egenkontroller enligt AFS
2002:1 ”Användning av trycksatta anordningar”. Uppdraget innefattar inventering,
riskanalys och upprättande av program för två fastbränsleeldade pannor.

Rådgivande teknisk konsult och medlare för ej avtalsenlig levererad fastbränsleanläggning.
Både teknisk och juridisk kompetens om avtalat kontrakt ABA99 samt anläggningsspecifik
prestanda.
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2015-2016

Projektledare - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2015-2016

Projektledare - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2015-2016

Teknisk resurs - Ena Energi AB, Enköping

2015-2016

Projektcontroller - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2015-2016

Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2015

Revisionssamordnare - Ena Energi AB, Enköping

2015

Karlstads Universitet och Fortum Generation AB

Bitr. huvudprojektledare för installation och driftsättning av 2x3 MW kylmaskiner med
omkringliggande utrustning för spetslastproduktion.

Bitr. huvudprojektledare för installation och driftsättning av ny stoftreningsanläggning, typ
elfilter. Uppdraget innefattar samordning mellan delprojektledare samt delansvar för
upphandling av bygg och omkringliggande processer.

Resursförstärkning och teknisk konsultation på produktionsanläggning, kraftvärme med
fokus på projektering av nya rörledningar och ammoniaktank samt samordning för
driftsättning av nytt vattenkondensatreningssystem.

Projektcontroller och samordnare för projekt som rör produktion och underhåll av
kraftvärmeverk.

Ansvarig för kvalitetssäkring, övergripande dokumentation och CE-märkning av ny
bränsle- och brännaranläggningen efter konvertering

Revisionssamordnare. Uppdraget innefattade såväl ägande av tidplan som samordning för
pannombyggnad, utbyte av konvektionsöverhettarna, och övriga revisionsarbeten inom
produktionsanläggningen.

Beräkning av fiskmortliteten via turbin för 8 kraftverk i Klarälven. Detta som del av ett
forskningsprojekt för att förbättra förutsättningar för nedströms vandrande fiskar.

2014-2016

Projektsamordnare - Norrenergi AB, Solna, Stockholm

2014

Sweco Energuide AB, Stockholm

Projektsamordnare och delprojektledare process för bränslekonverteringsprojekt. Ny
anläggning för bränsleberedning och nytt brännarsystem. Projektet innefattar upphandling,
kontrakt, samordning/delprojektledning samt kvalitetssäkring av mekaniska leveranser och
dokumentation.

Examensarbete inom vattenkraftteknik med inriktning på dimensionering av turbin samt
beräkning och jämförelse av fiskmortalitet vid nedströms passage för olika turbiner och
driftfall.
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2012

Fortum Generation AB, Stockholm.
Inventering av nivåmätare hos Fortums dammar samt uppdatering av RIDAS (riktlinjer för
dammsäkerhet).

2010-2014

Statoil fuel & retail AB, Stockholm
Service- och kundansvarig runt om i Stockholmsområdet på Statoils butiker.

Kurser
2018

Projektledning PPS 2 dagars kurs, Tieto

2017

Praktisk projektledning, 2 dagarskurs Novo Utbildning

2015

Praktisk retorik, Stockholms Universitet 15hp.

2015

Uppdragsstyrning för uppdragsledare, 2 dagarskurs, Sweco AB.

2011

Brandsäkerhet och första hjälpen
Kurs om hot och våld i arbetet, Statoil Retail AB
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