4 februari 2018

Konsultprofil – Anton Mårstad
Senior konsult inom projektledning, BIM, uppdrags- och projekteringsledning
Anton Mårstad har mångårig erfarenhet som ledare från både statlig beställarroll och privat sektor.
På Fortifikationsverket har Anton innehaft rollen som projektledare, affärsutvecklare internationella
affärer och handläggare tjänsteexport samt Trainee. På COWI som konsult har Anton haft rollen som
projektledare, uppdragsledare, kvalitetsansvarig, leveransansvarig BIM-strateg och
projekteringsledare.
Som uppdragsledare för stora komplexa projekt omsatte Anton över 20 mnkr/år och som
projektledare har han haft ansvar för en omsättning på ca: 50mnkr, fördelat på flertalet projekt.
Anton motiverats av att få alla målfokuserade mot gemensamt mål med och även med
internationella resurser inom taktik och strategi för att driva uppdrag med goda resultat.
Anton skapar förståelse och medkänsla i yrkesmässiga relationer, andra människors känslor och
behov framstår tydligt. Hans entusiasm och lagkänsla skapar en anda av samarbetsvilja även i mycket
diversifierade gruppkonstellationer.
Efter att ha genomfört många stora infrastrukturprojekt med mycket gott resultat har han goda
relationer och stort kontaktnät. Anton är Civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad & M.Sc. Design
& Construction Project Management vid Chalmers, har läst ekonomikurser vid Handelshögskolan i
Göteborg och lagkurser på Lunds Universitet.

Nyckelkompetenser och möjligt stöd till Er organisation
•Kvalificerad projektledning, rådgivning och mentorskap i stora komplexa projekt
•Strategisk rådgivning inom uppdragsledning med stark kunskap i BIM
•Strategisk rådgivare inom plan-, förstudie-, projektering- och upphandlingsprocessen
•Projekteringsledning och ÄTA-hantering i stora komplexa projekt
•Kan ta fram kravspecifikationer och förfrågningshandlingar som underlag till upphandlingar
•Kunskap i AMA (AF, Anläggning mm) och entreprenadjuridik AB04, ABT, ABK etc.
•Rådgivare inom alla upphandlingsformer för LOU-upphandlingar inom statlig och kommunal sektor
•Kvalitetskontroll, granskning och stöd vid leveranser samt byggplatsuppföljning
• Affärs- och verksamhetsutveckling med speciell inriktning på offentlig sektor och större
organisationer med internationell erfarenhet
•Rådgivning vid distribuerat projekteringsarbete, uppstart, drivande och hur få er organisation att
fungera med internationella resurser i era projekt
•BAS-P arbetsmiljösamordnare i stora projekteringsprojekt
•Projektrevision, för att vara proaktiv, hitta fel och förbättra pågående projekt

Kontakt:
anton.marstad@aggera.com
+46 705 – 08 04 67

