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Konsultprofil – Lars Bontin 
Senior konsult och Civilingenjör 
 
Lars har över 30 års erfarenhet som projektledare, platschef & chef på entreprenadsidan, dels ute i 
produktion men huvudsakligen som kalkylchef och medlem i regionledningen hos stor entreprenör. 
 
Lars har lång erfarenhet av entreprenadledning, projektledning, planering, arbetsledning, 
arbetsberedning, budgetansvar, metodval, ekonomiska regleringar, utvärdering av anbud, 
kontraktsfrågor och uppföljning. 

Lars har också haft högsta ansvaret för Peabkoncernens kalkyl/anbudsfrågor och därmed samordnat 
och projektlett alla avdelningar i de viktigaste anbuden som har skapat den framgång PEAB haft de 
senaste 28 åren i Göteborgsregionen. 

Efter att ha genomfört flertalet stora projekt med mycket gott resultat har han goda relationer och 
stort kontaktnät i byggbranschen. Lars är Civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad vid Chalmers 
Tekniska Högskola, han har dessutom läst kurser i juridik och nationalekonomi på Lunds Universitet. 

Lars har ansvarat för projektledning av: 

-kalkylprocess, även tagit fram kalkylhandbok & mallar 

-projektanalys (digitaliserat riskanalys med beslutspunkter avseende Risk/möjligheter) 

-utbildning i MAP, kalkylverktyg, utbildningspaket för nya kalkylingenjörer 18 dagar, utbildning för 
blivande affärschefer i kalkyl/anbud 

-tagit fram Peabs Ärendebas, nyckeltalsmall för budgetkalkylering och hjälpmedel för att säkerställa 
kalkylarbetet 

Nyckelkompetenser och möjligt stöd till Er organisation 

•Kvalificerad organisering, projektledning, rådgivning och samordning i projekt 

•Strategisk rådgivning inom ekonomistyrning att driva kalkylprocessen, kommunicera budget, uppföljning 
och anbudsutveckling 

•Vana att driva projektets policys, mål och tillse att projektkrav följs inom hela byggprocessen 

•Strategisk rådgivare inom processledning och projektanalys inom risk/möjligheter 

•Ekonomiska regleringar, tvister och ÄTA-hantering i alla typer av projekt 

•Expert på kravspecifikationer, mallar, nyckeltal som underlag för upphandlingar  

•Rådgivare inom olika typer av kalkylverktyg och processer, t.ex. MAP 

•Kvalitetskontroll och projektrevision, vana att behålla spetskompetens och utveckla den i projekt 

•Ansvar för kalkyl/anbudsutvecklingsfrågor mot externa parter samt tagit fram utbildningar 

•Kunskap i AB, ABT och ABK samt AMA för bygg och anläggningsbranschen 

 


