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     C V        
 

-    Navn                    R o l f  C h r i s t e n  S u p h a m m e r  B o c k e l i e  
 Adresse  Forneburingen 49/11(Post) 1360 

FORNEBU(Nåværende jobbadresse) 
 E-post 
 Hjemmeside 

  rolfcb@outlook.com  
 http://www.bockeliebygg.no                                                       

 Telefon  +47 41276595 

 Født  01.06.1961 

 Sivilstand 
 Dato  

 Ugift 
1.07.2018 
 

NØKKELKVALIFIKASJONER 
E g e n s k a p e r  
Problemløsningsfokusert. Erfaring med å lede små og middels-store byggeprosjekter.    
Tilpasningsdyktig. Tar initiativ. Ærlig og real.Prøver å være tillitsskapende. 
Må mestre ulike ansvars – og fagoppgaver   innen bygge og anleggsfaget. Har kun jobbet med 
dette faget siste 11 år. 
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1 ARBEIDSERFARING 
 
Bockelie – Bygg as – 2006 - 2017 
Nær 100 % gjennomføring for  prosjektene. (Ref. Prosjekt og ansvarsbeskrivelse, utvalg)Se 
www.bockeliebygg.no    
Mange prosjekter har vært gjennomført som Ansvarlig søker og som prosjektleder PAL. Da brukes det 
en del tid med tilrettelegging. Prosjektplan for hvert prosjekt, samt byggeregnskap. 
Det står veldig klart i Byggesaksforskriften hva som er den enkeltes ansvar, f.eks Ansvarlig søker har en 
overordnet  koordineringsfunksjon. For mindre prosjekter slår man gjerne sammen ansvarlig 
prosjekterende og PAL- Prosjekt – og adm . ledelse. Da kan vedkommende tenkes å få ansvaret for å 
sette opp rutiner og sjekklister , kontrollplan hvis det trengs for hele prosjektet. F.eks er 
arbeidsregistrering et standard skjema som fylles ut for hvert prosjekt og som medvirkende skal fylle 
ut. Lage tabell over prosjekteringsforutsetninger osv. , velge personell m.m 
 
Og så kommer dokumentasjon for de enkelte fag, Tegninger og tegningslister, beregninger ,rapporter, 
fremdriftsplaner m.v. Det bør det lages en anbudsbeskrivelse, senere arbeidsbeskrivelse. Det er vanlig 
å bruke NS 3451 og supplere med NS 8405A – Kontrakter i bygge og anleggsfaget.Her beskrives også 
hvilke vilkår som gjelder i prosjektet i mer detalj enn ved kun NS 8405A. 
Styringssystemet er bygget på Plan og bygningsloven med forskrifter og DiBk – Direktorat for 
byggkvalitet sine veiledninger, og på ISO 9000 serien, samt Total kontroll.Jegkan tilby arbeidsfaglig 
tjenester med sentral godkjenning for ansvarsrett(http://bockeliebygg.no/bockelie-bygg-as/sentral-
godkjenning-for-ansvarsrett/org-nr-998796202/ ) 
Jeg har etablert nettverk i markedet. Derfor kan jeg anbefale noen innenfor de enkelte fagene. 
Har erfaring med å sette sammen prosjektpersonell.Min erfaring med å lede gjennomføringen av ulike 
Prosjekter, nærmere 200 gjennomførte prosjekter siden 2007(Har mer detaljert beskrivelse som kan 
vises) har gitt en unik kompetanse  som jeg tror dere vil få stor nytte av.  
 
Eksempel: 
1. Nybygg-Konstruksjoner i grunnen som støttekonstruksjoner, peler,pelehoder,venntette 

betongkonstruksjoner, 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/arassvingen-9-lillestrom-skedsmo-kommune/  
 

2. Verneverdige bygårder Utskiftingsmasser, rehabilitering av gamle konstruksjoner, 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/gb-nr-232-8-danmarksgate-10-bygard/  
 

3. Landmåling - Prosjektering , utstikking og innmåling innen landmålingsfaget 
Eksempel – Lensmann Jens Sørumsvei, Tiltaksklasse 2 med stor høydeforskjell og flere punkter 
 

4. Arealplaner 
Mest utomhusplaner og avkjørselsplaner, kan også reguleringsplaner, eks Markveien 54 
Dr.Smithsvei ,Bærum 
 

5. Bygningsfysikk. 
Har her laget et supert gjennomgangsskjema basert på kravene i TEK som dokumenterer  
Bygningsfysikken.  
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6. Konstruksjonssikkerhet 

http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/gasevikveien-8-kjeller-skedsmo-kommune/  
 

7. Arkitektprosjektering av småhus: Eks Tennvikveien – Nøtterøy – Tingvollveien, Skien 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/3701-skien-tingvollveien-14/  
 

8. Bruksendringer 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/0493-oslo-engebratveien-7b/  
 

9. Omsøking av ulovlig utført arbeid 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/0217-oppegard-kommune-fjellveien-27b/  
 

10. Totalleverandør 
http://bockeliebygg.no/prosjekter-2/gjennomforte-prosjekter/2019-skedsmokorset-lensmann-jens-sorumsvei-5/  
 

11. Brannsikkerhet 

Har laget brannkonsept for bygård, omfattende referanseliste 

 

 
Praktisk arbeid Fra 1980  
Grunnarbeid, snekkerarbeid og forefallende arbeid for ulike entreprenørfirma Ref. 

       Fast stilling som ingeniør fra 1985-1987 
Asker Kommune , Ingeniørvesenet,1985 – 1986  Prosjektert vei, vann og avløp.Ref. 
Multiconsult AS – 1986 – 1987 Teknisk tegning på tegnebrett, noe ingeniørarbeid. Ref. 
 

2 DOKUMENTASJON AV FERDIGHETER OG KOMPETANSE 

2.1 Dokumentasjon 
Ferdigheter er dokumentert ved attester, vitnemål kundeomtaler og referanser. Samt sentral 
godkjenning 
Styringssystem fra Total kontroll.Rutiner og sjekklister, arbeidsregistrering. 
Prosjektbeskrivelser, prosjektplaner, budsjett, byggeregnskap m.m 
Norsk standard 
Også Kjennskap til NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring og NS-EN 
16096 – Tilstandsanalyse av fredede verneverdige bygninger. 
NBI-Sintef-Byggforsk 
Eget tegningsarkiv 

2.2 Utdanning 
 NTNU – Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet 
 Sivilingeniør Bygge og anleggsfag.1990 

 
 HIT – Høgskolen i Telemark 1985 
 Prosjektingeniør – Mester i gruppearbeid. For meg en meget givende utdannelse der man 

lærte å utføre ingeniørfaget i en gruppesituasjon 
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 BSIT – Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag 1982 
Befalsutdanning – Lærte om å lede mennesker i mer eller mindre kritiske situasjoner, både 
teori og praksis. Fysisk trening og konkurranser – Svømming – Skiskyting m.m 

 
 Nesbru vidregående skole - Realartium – Fikk bl.a beste karakter i projeksjonstegning 1980 

 
 Har også tatt tilleggsutdannelser, PED-SEM, Trebåtbygging, Lafting, Møbelsnekring og har 

også deltatt på en rekke kurs i regi av Tekna 1993-2009 
 

 Tekna – Kursleder og styremedlem og styreleder-Legge opp kurs-holde kurs og 
medlemsmøter.2007 
 

 

2.3 Datakompetanse 2017 
 Beregninger Statikk, stål og trekonstruksjoner – G-prog – Norconsult as 
 Beregninger betong,stål,tre,murkonstruksjoner - Manuelt 
 Beregninger Betong – OS-prog – Focus Software 
 Scetch-Up – 3D 
 Vector Works – 3D og 2D 
 Auto-Cad – 2D 
 Windows 2017 
 Word 
 Excell 
 Ppt 
 Outlook 
 Lage hjemmeside(Egen) 

 

2.4 Fremtidig mål 
Ønsker å bli en stabil leverandør av konsulenttjenester. Mål er å skape et arbeidsmiljø for firmaet. 

2.5 Referanser 
Her er en referanse som ble sendt på linkedin fra en bygård – Jakob Aalsgate; 
 http://bockeliebygg.no/bockelie-bygg-as/kundeomtale/  

 Andre referanser på forespørsel 
 

 

 

 



   Rolf C Suphammer Bockelie                                                                           13.01.2019 
 
    
 

5 
 

3 TILLITS- OG FRIVILLIG ARBEID 

3.1 Foreningsarbeid 

 Har deltatt i oppbyggende arbeid for Tekna Gruppe selvstendig Næringsdrivende og 
Grundergruppen 2006-2009 – Styrearbeid og vikarierende styreleder- Kursleder og 
tilrettelegger.Ref. 

 2011 Leder for fiskerutvalget AJFF – Asker Jeger og fiskerforening ,  
 Har ellers blitt turleder i DNT.  
 Har vært treningsleder for Tyrving orientering.(Som bidrog til at laget fikk en verdensmester) 

3.2 Dugnadsarbeid 

 Maritimt museum. Laget tegningsmapper og linjetegninger av ødelagte tegninger(Collin 
Archer) i 1 ½ år. 

 Fortidsminneforeningen, vært med på flere dugnader. 
 Konstruert snekke, bygget i Estland, solgt til en som bor ved Kragerø. 
 Konstruert og produsert peisinnsats samt peis med pipeløp 
 Laget båtbyggerverktøy 
 Linjetegning, rigg, bygging av kano 
 Linjetegning, rigg, bygging av strandebarmer 
 Linjetegning, rigg, modell og bygging av 22 fot snekke 
 Registrering av avløpsnettet digitalt for Bærum kommune 
 Utarbeidet forslag til ombygging av skibakke 
 Utarbeidet styringssystem etter ISO 9000 serien 

 

4 ANNET 

4.1 Førerkort kl.B – Personbil  

4.2 Førerkort Kl.A – Motorsykkel - 2015 

4.3 Jegerprøven - 2002 

4.4 Turleder DNT - 2015 


