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CV Bo Brøndum Pedersen 

 

Civilingeniør: Master Planlægning og Ledelse, Bachelor Bygning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj. 14  Certificeret Seniorprojektleder IPMA-B 

 Dansk Projektledelse 

 

Erhvervserfaring 

 

Jul. 18 – dd Ejer / Senior Projektleder Bovak ApS 

 Rådgivning indenfor Vand, Klima og afløb til primært Forsyninger og 

Kommuner. Fokus på innovative projektet, samt mindre projekter hvor 

der er behov for en hurtig eksekvering. 

 

Mar. 16 – Dec. 18 Senior Projektleder i COWI (Klima og afløb) 

 Projektledelse af egne projekter inden for Klimatilpasning og afløb. 

Senior specialist på projekter indenfor Klimatilpasning og 

skybrudssikring. Mentor/Sparringspartner for yngre medarbejdere. 

 

Okt. 14 – Mar. 16 Projektkoordinator (Konstitueret leder af Projekt og Udvikling) i 

Holbæk Forsyning 

Ansvar for porteføljen af anlægsprojekter (130 mio) og styring af 

projektledere, anlægsteam og kvalitets & miljøteam. 

 

Maj. 11 – Sep 14. Projektleder i Nordvand – Afløb, vand og klimatilpasning 

Projektleder på Danmarks største klimatilpasningsprojekt i byer, 

herunder styring af mange interessenter og kontrakter.  

Projektet vandt prisen til Gladsaxe som Årets Friluftskommune i 2015. 

Indstillet til Nordisk Råds Miljøpris 2014. 

Udvalgt som VandPlus projekt af RealDania, Lokal & Anlægsfonden + 

Naturstyrelsen. 

Alle discipliner indenfor håndtering af regnvand anvendes (nedsivning, 

forsinkelse, rekreativ anvendelse, separat kloakering, åbne og lukkede 

bassiner, privat/offentlig fælles udbud) 

Har gennemført traditionelle afløbsprojekter samt vandprojekter 

indenfor ledningsrenovering.  

 

Okt. 08 – Maj 11. Teknisk Chef i Skandinavisk Spændbeton – Spændarmering 

Leder i mindre virksomhed, med deraf følgende meget forskellige 

daglige udfordringer. Alt fra teknisk rådgivning, projektledelse, 

kvalitetssikring, kontraktgennemgang, udvikling af produkter og 

processer, strategiarbejder, normarbejder, personaleledelse, 

gennemgang af udbudsmaterialer m.m. 

Af større projekter kan nævnes: ISO 9001 certificering, Implementering 

af Eurocode, Udarbejdelse af teknisk designmateriale til projekterende 

rådgivere. 

 

Maj 06 – Okt. 08 Projektleder i Per Aarsleff – Rørteknik. 

Ledelse af projekter indenfor speciel kloak og anlægsarbejder, oftest 

med mange forskellige interessenter, både interne i projektgruppen 
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(f.eks. entrepriseledere) samt eksternt. Arbejder primært med 

rammeaftaler. Stort fokus på ledelse / udvikling af entrepriseledere.  

 

Maj 05 – Jan. 06 Oversergent i Afghanistan 

Næstkommanderende i patrulje med ansvar for et område på størrelse 

med Sjælland, opgaver med informationsindhentning, forhandling og 

samarbejde med civile organisationer. Ansvar for al logistik tilknyttet 

aktiviteterne. 

 

Maj 04 – Feb. 05 Sergent i Kosovo 

Gruppefører i panserinfanteri, primært arbejde med sikkerhed, 

informationsindhentning, forhandling og intern undervisning. 

  

Faglige Kompetencer 

 

Ledelse 

• Porteføljeledelse Porteføljestyring, Procedurer og retningslinjer 

• Projektledelse Målstyring, Idéudvikling, Planlægning og gennemførsel, 

 Porteføljeledelse, Hensyntagen til interessenter. 

• Personelledelse Personeludvikling, Motivation, Situationsbestemt ledelse. 

• Kurser Projektledelse, Forandringsledelse, Videnledelse, 

Innovation, Teknologiledelse, Teknologi og 

produktudvikling. 

 

Klassiske Bygningskompetencer 

• LAR Specialist indenfor LAR 

• Rørteknik Specialist indenfor renovering af ledningssystemer uden 

opgravning. 

• Anlægsarbejder Diverse anlægsprojekter i forbindelse med renovering af 

ledningssystemer, klimatilpasning, separatkloakering. 

Undervisning 

• Vejledning Vejleder på KEA for studerende 

• Undervisning Undervist på kurser – praktisk såvel som akademisk.  

Underviser bl.a. i Klimatilpasning på Teknologisk Institut 

Uddanner ledere og instruktører i forsvaret 

• Kursusudvikling Udviklet kurser samt været kursusleder i forsvaret 

 

Økonomi 

• Projektkoordinator Ansvarlig for hele anlægsrammen på 130 mio/år indenfor 

Spildevand, Vand, Varme og Affaldsprojekter i Holbæk. 

Styring af projektledere med egen økonomi. 

 

• Projektleder Ansvarlig for projektøkonomi på egne projekter – 

økonomisk ramme 75-85 mio. om året. 

 

 

Tillidsposter/ Udvalgsarbejde / Fagligt interessearbejde 

 

Repræsentantskabsmedlem i Realdania. 

 Deltager meget aktivt i Realdanias arbejde, specielt indenfor klimatilpasning 

 

KlikOVand, LAR i Danmark, DANVA 

 Deltager aktivt, både som mødedeltager og som aktiv indlægsholder 

 

Ganløse Vand 

 Sidder i bestyrelsen, deltaget i fusion af 2 private vandværker 

 


