
Brobyggare med 
passion för funktion



Som en av Sveriges mest erfarna byggledare för  förstärkningar 
och ny- och ombyggnader av broar har Martin El-Sherif och 
hans kollegor på InfraKonsult varit anlitade vid flertalet större 
broprojekt i Stockholm. På meritlistan finns Stadshusbron, Es-
singeledens broar, Söderströmsbron, Skansbron,  Lidingöbron, 
Västerbron, Johanneshovsbron och klaffbroarna vid Danvikstull 
och Liljeholmen för att nämna några.

Sammantaget har de byggledarerfarenhet motsvarande 120 
år i företaget. Deras broexpertis och gedigna erfarenhet av bygg-
ledning har lett till att InfraKonsult handplockats för att leda en 
av huvudstadens mest komplicerade brobyggnationer komman-

de år – Gröna lunds nya berg- och dalbana. 
Åkattraktionen på 700 meter är den 

längsta och mest intensiva berg- och 
dalbanan hittills i nöjesparken och kan 
beskrivas som en avancerad brokon-
struktion.

– Detta är ingenjörskonst på hög 
nivå, byggd av stål och betong med 
fribärande delar högt upp i luften som 
dimensioneras för hög fart och kraftiga 

centrifugalkrafter, säger Martin El-Sherif, och berättar att desig-
nen innebär att åkarna hänger under rälsen och störtar fram i 
100km/h med kraftig acceleration och g-krafter som kommer att 
kännas i hela kroppen.

– Banan byggs för att skapa en extrem åkupplevelse vilket 
ställer höga krav på konstruktion och passningsprecision av det 
pelarstöd som byggs på plats, fortsätter han.

Att ta sig an utmanande byggprojekt har blivit något av Infra-
Konsults signum. Det handlar om vilken inställning man har till 
uppdraget, menar Martin El-Sherif som tillsammans med ytterli-
gare sex erfarna brobyggare grundade InfraKonsult 2005.  

– Vi arbetar efter en enkel devis att omöjligt bor inte här. 
Det innebär att vi inte ger oss förrän vi hittat en lösning som 
tar projektet vidare.

Ett sådant uppdrag var renoveringen av Danviksbron i Stock-
holm, en klaffbro från 1950-talet som fungerar som en av por-
tarna in till huvudstaden från östra Stockholm. Projektet nomine-
rades till Årets bygge 2014 med motiveringen att projektet varit 
sällsynt framgångsrikt avseende planering och genomförande. 
Trots att de hade att ta hänsyn till både sjötrafiken och den pågå-
ende fordonstrafiken på bron lyckades de med bedriften att både 
gå under budget och korta byggtiden med flera veckor. Passio-
nen att bygga broar som tar oss över hinder och skapar förbindel-
ser mellan både människor och platser går inte att ta miste på när 
det gäller byggprojektledare Martin El-Sherif och hans kollegor.

– En bro symboliserar möjligheter och är ett ingenjörsmässigt 
konstverk, säger han och tillägger:

– Det finns så många fantastiska broar i världen, som alla vack-
ra broar till Manhattan eller den berömda järnvägsbron Forth brid-
ge utanför Edinburgh. Men den bro jag är mest stolt över är mitt 
senaste broprojekt i Västberga allé (omslagsbild). Det är en ele-
gant bågbro med en brobana som hänger i bågen över järnvägs-
spåren och som påminner om en harpa, lika graciös som robust.

Han slår på saftblandaren på biltaket och stannar i vägrenen. Det är mitt i rusnings
trafik och luften är tät av vägdamm och avgaser längs trafikleden in mot stan.
– Jag måste bara kolla bron från det här hållet, förklarar Martin ElSherif och 
 försvinner iväg i sin gula skyddsväst med företagsloggan över ryggen.

”Omöjligt  
bor inte här”

Gröna Lunds nya berg och dalbana har premiär 2021
Tillverkare: Bollinger & Mabillard
Höjd: 34 meter
Hastighet: 100 km/h 

Martin ElSherif

Renoveringen av Danviksbron i Stockholm nominerades till 
Årets bygge 2014 med motiveringen att projektet varit sällsynt 
framgångsrikt avseende planering och genomförande. 



250 000
KVADRATMETER NY ASFALT 
För Swedavia har vi projektlett upprustningsarbetet av 
landningsbanorna på Sveriges största flygplats Arlanda.

I Stockholm finns närmare 40 000 gatuträd i innerstaden, 
söderort och västerort. För Stockholm stads räkning svarar 
InfraKonsult för byggledning av ca 400 trädplanteringar, 
både på nya platser och där skadade träd ersätts med nya.

Sedan 2005 har vi bygglett över 1000 brorenoveringar 
i Stockholmsområdet med kunder som Trafikverket, 
Trafikkontoret, Exploateringskontoret Stockholm, 
SL, Huddinge, Haninge, Nacka, Solna, Sundbyberg, 
Upplands Väsby, Österåker, Trosa m fl.
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 Endast två personer  

har slutat sedan  
vi startade.

VI TALAR 11 SPRÅK
Vi gillar olika. InfraKonsult utgörs 

av ett multi internationellt team med 
kompetenser från hela världen. 
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32 MEDARBETARE 
... varav 22 procent kvinnor – i vår rekrytering 
växlar vi nu upp arbetet med att aktivt jobba för 
att hitta fler duktiga kvinnliga medarbetare med 
målsättningen att vara bästa arbetsplatsen för 
framtidens byggledartalanger. 
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8 AV 10 GER TUMMEN UPP!
78 procent av våra tillfrågade kunder uppger att de 
är mycket nöjda med våra tjänster. (Kundenkät 2015)
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Sergels torg är internationellt känt som en av de mest 
konsekvent genomförda modernistiska stadsmiljöerna 
i världen med sina fem Hötorgsskrapor, rutmönstrade 
torg i två våningsplan och cirkulationsplats formad som 
en superellips. Efter femtio år som stadens samlingsplats 
för demonstrationer, kulturarrangemang och massmöten 
började betongdäcket under vägbanan att läcka. För att 
klara framtida krav inleddes en omfattande renovering 
2012 av gatorna kring Sergels torg med försträkning av be-
tongkonstruktioner, förberedelse för spårväg och byte av 
tätskikt motsvarande 30 000 kvadratmeter. Rent tekniskt 
är det ett omfattande arbete att renovera det väldiga be-
tongdäcket under vägbanan som också fungerar som tak 
över Sergelgången.

Renoveringen är en del av Stockholm stads arbete att ut-
veckla den offentliga miljön efter översiktsplanen Den gröna 

promenadstaden med fler bilfria 
gaturum och plats för möten, till-
fälliga händelser och ett attrak-
tivt stadsliv. Infrakonsult svarar 
för byggledning av gaturummet 
med förstärkning av gatudäck, 
trädplantering, utbyte av tätskikt 
och beläggning.

Med 330 000 tunnelbaneresenärer dagligen är Söderströms-
bron, mellan Slussen och Gamla stan, en av de mest trafike-
rade sträckorna i Stockholms kollektivtrafik. Här går både 
tunnel banans gröna och röda linje.

I 60 år har bron tjänat Stockholmarna som en central länk 
mellan tunnelbanesystemet norr och söder. För att säkerställa 
en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden genomför SL 
en omfattande upprustning 2014-2019 med en projektbudget 
på 400 miljoner kronor.

InfraKonsult AB har bistått med projektledning, projekte-
ringsledning, projektering, utredning, framtagande av för-
frågningsunderlag, upphandling samt byggledning. För att 
minimera trafikstörningar genomförs upprustningen med en 
renoveringsmetod som innebär att brobyte och omläggning 
av spår sker etappvis. Arbetet omfattar totalt fyra brobyten 
där varje bro är 172 meter lång samt med åtta anslutande 

flottbroar närmast Gamla stan på 
12-8 meter vardera. Den femte och 
mellersta bron har reparerats och 
använts som temporär bro. För att 
minska behovet av underhåll i fram-
tiden har de äldre brobalkarna bytts 
ut mot brodelar i rostfritt stål och 
gör Söderströmsbron till världens 
första rostfria tågbro.

Byggherre: Stockholm stad
Entreprenör: Skanska
Byggnadstid: 2012-2018
Byggkostnad: 1,4 mdkr
InfraKonsults byggledare: Ronnie Häggblom 

Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik
Bromontör: Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB
Byggnadstid: 2014-2019
Projektbudget: 400 mkr
InfraKonsults projekt- och byggledare: Bahem Aboudrar

Stockholms hjärta  
rustas för framtiden

Här byggs världens 
första rostfria tågbro

Ronnie Häggblom Bahem Aboudrar



När den gamla bron över stambanan i Västberga allé skulle renoveras ersatte man 
den med en modern bågbro försedd med bredare gång- och cykelbana för bättre 
framkomlighet och säkerhet. Byggprojektet var ett tekniskt komplicerat uppdrag 
som krävde stor precision och höga krav på säkerhet då den nya bron byggdes 
samtidigt som tågtrafiken fortgick enligt tidtabell. Tågsträckan är den tyngst 
trafikerade i hela Norden. Även bron över Åbyvägen fick en uppfräschning och en 
helt ny gång- och cykelbro har byggts över Åbyvägen.

Konstnärlig bågbro över spåren
Byggherre: Stockholm stad
Entreprenör: HOCHTIEF
Konstruktör: ELU
Arkitekt: Gwsk Arkitekter
Byggnadstid: 2014-2017
Byggkostnad: 150 MKR
InfraKonsults byggledare: Martin El-Sherif

Båglängd: 120 m (spännvidd 106 m)
Spännvidd brolager (längd): 96 m
Bredd brobana: 13 m
Stålvikt: 860 ton
Betong total mängd: 1800 m3

FAKTA BÅGBRO, VÄSTBERGA ALLÉ



Staden som växtplats
I Stockholm är det aldrig långt till naturen. Internationellt sett 
har huvudstaden unik närhet till grönska med sina många par-
ker, sjöar, vattendrag, grönstråk och rika ekbestånd. För att nå 
en ekologiskt hållbar utveckling arbetar staden med förstärk-
ningsåtgärder i grönstrukturen för ökad biologisk mångfald. 
Vegetationen i gaturummet bidrar till att rensa luft och vatten, 
dämpa störningar och erbjuda rekreation och avkoppling.

För Stockholm stads räkning bistår InfraKonsult med bygg-
ledning kring planering, projektering och anläggning av nya 
växtbäddar och åtgärder för befintliga träd. Totalt byggleder 
InfraKonsult närmare 400 trädplanteringar per år. De många 
träden som kantar stadens gator bidrar till känslan av en grön 
stad, och träden gör dessutom stor nytta. Utöver skugga och 

sänkt dagstemperatur sommartid dämpar träden både vin-
dens hastighet och stadens ljud. Träd bidrar också till höjd luft-
fuktighet och tar hand om de farligaste luftpartiklarna som kan 
ge svårigheter för astmatiker och andra med luftvägsproblem.

Staden som växtplats medför en del utmaningar som ut-
rymmesbrist för rotsystemen. En framgångsrik metod som 
fått internationell uppmärksamhet är stadens arbete med an-
vändning av biokol i växtbäddar. Biokolet, som görs av kvistar 
och grenar, får växterna att må bättre och minskar koldioxiden 
i luften. Resultatet har blivit både starkare och friskare träd och 
vackrare planteringar med flera nya trädsorter som t ex mag-
nolia och andra prydnadsträd som tidigare inte kunnat växa i 
vår växtzon. Hallå där...

Kan man säga att du har Stockholms grönaste fingrar?
– Oj. Det är många på Trafikkontoret som är duktiga på träd- 
och växtplanteringar. Men visst brinner jag för jobbet, säger 
Lovisa Hell som tillsammans med sina kollegor på InfraKonsult 
Syd har ansvar för majoriteten av stadens trädplanteringar. 
Totalt finns närmare 40 000 gatuträd i innerstaden, söderort 
och västerort.

Med snart 20 år i branschen är det inte många som slår 
Lovisa Hell på fingrarna när det kommer till plantering av 
gatuträd. Sedan studenten från Naturbruksprogrammet i 
Upplands-Bro 1999 har hon arbetat med inriktning på grön-
yteskötsel och trädplantering av gatuträd, först för trädgårds-

specialisten Green Landscaping och därefter som platschef 
för markarbeten på NCC, varifrån hon värvades till InfraKon-
sult. Lovisa Hell tycker själv att hon har ett drömjobb.

– Jag får använda hela Stockholm som min trädgård och 
planera kring vilka träd och växter som passar in för att skapa 
en miljö i staden där människor trivs och mår bra, det tycker 
jag är fantastiskt, säger hon och tillägger:

– Det roligaste med mitt jobb är att jag är med och bidrar 
till en bättre livsmiljö för stadens invånare, som när vi satte upp 
en grön bullerskärm längs Lidingövägen, och jag fick höra att 
det ringer folk och berättar att de är så himla glada för den här 
blommande skärmen.

LOVISA HELL, 
Byggledare på InfraKonsult Syd och Stockholm stads expert  
på trädplantering och renovering av parkmiljö och växtbädd.

Magnoliaträd mitt  
i stan. 2016 byggledde 
InfraKonsult plantering av 
magnoliaträd och renovering 
av växtbäddar med biokol 
för befintliga träd längs 
Nybrogatan i Stockholm. 
Växbäddarna försågs med 
en blandning av makadam 
och näringsberikad biokol. 
Den hårda ytan runt 
träden låter dagvatten från 
trottoar, cykelbanor och 
tak rinna ner i växtbädden 
och föroreningar tas upp i 
biokolet. 

Blomstrande 
bullerskärm. Rödfibbla, 
blodnäva, stensöta och 
sandnejlika är några av 
de växter som blommar 
längs den 160 meter 
långa bullerskärmen 
utmed Östermalms IP 
på Lidingövägen som 
InfraKonsults Lovisa Hell 
var ansvarig byggledare 
för 2015-2016.



Hur fick du idén till Byggsteget?
– Jag har tänkt på det här i sex år. När jag pluggade till civil-
ingenjör med inriktning information och kommunikationsteknik 
läste jag pedagogik parallellt och började då fundera kring hur 
man skulle kunna utgå från pedagogiken för att sammanfoga 
olika discipliner. Mycket av läran om teknik, projektledning och 
pedagogik utgår från samma grund i de olika ämnena vilket 
innebär att teoretiskt kan vi rekrytera en projektledare inom IT 
och skola in hen inom bygg.

Är tanken att rekrytera från andra branscher?
– Inte initialt, men det är spännande att tänka att vi ska rekrytera 

IT-ingenjörer, de bygger mjuka saker, medan vi bokstavligt talat 
bygger concrete, konkreta saker. Samtidigt har byggbranschen 
mycket att lära av IT-branschen, inte minst kring utvecklingen av 
digitala verktyg.

Vad har InfraKonsult att erbjuda?
– Det här företaget är inte rädda för att investera i idéer och 
människor som vill växa. Att jag fått förtroendet att utveckla vårt 
traineeprogram är ett bevis, att samtliga grundare av företaget 
fortfarande jobbar ute på fältet en annan. Det finns en vilja och 
ett intresse att testa nya saker och hela tiden utveckla den kollek-
tiva kompetensen, som jag verkligen värdesätter.

Svensk ekonomi går som tåget och behovet av byggande och 
investeringar i infrastruktur är fortsatt stort. Det största hotet 
mot tillväxten är brist på arbetskraft, menar Joacim Jansson, 
vd och delägare för InfraKonsult, som specialiserat sig inom 
bygg- och betong och mark- och anläggning.

– Att hitta duktig personal är den absolut största utmaning-
en och med de stora pensionsavgångar som väntas kommer 
arbetskraftsbristen i byggbranschen bara bli värre.

Enligt beräkningar kommer det att saknas 65 000 personer 
i byggsektorn 2025. Att byggbranschen dessutom har svårt 
att attrahera unga fick Joacim Jansson att börja fundera kring 
företagets egen talangförsörjning.

– Just nu finns ett momentum där vi som överlevde byggkri-
sen på 1990-talet fortfarande finns kvar och sitter på ovärder-
lig erfarenhet och kunskap, och jag menar att vi har ett ansvar 
att se till att den kunskapen överförs till nästa generation.

Lösningen blev att starta InfraAcademy och utveckla ett 
slags traineeprogram som steg för steg skolar in nya rekryte-
ringar i arbetsrollen som byggledare. Första steget i processen 
var att göra en kartläggning av företagets kompetenser för att 
synliggöra medarbetarnas expertkunskaper inom olika områ-
den. Jonatan Bryngelsson på InfraKonsult, som utöver sin ci-
vilingenjörsutbildning på KTH läst pedagogik, är ansvarig för 
inskolningsprogrammet Byggsteget. Han beskriver program-
met som en onboardingprocess uppbyggt i tre moduler för att 
säkerställa att den nyanställde får del av företagets spetskom-
petens. En modul är inriktad mot teknisk och teoretisk kunskap. 
En annan fokuserar på branschkunskap och arbetslivserfaren-

het medan den tredje är inriktad på själva arbetsledarrollen.
– En del av programmet är teoretisk där vi sitter på kontoret 

och går igenom olika moment i redan genomförda projekt, en 
annan del handlar om handledning där hen får hänga med 
våra specialister ute på fältet och en tredje om att successivt 

själv få ansvar för mindre 
moment i pågående projekt 
anpassade till vad personen 
behöver lära sig för att arbe-
ta mer självständigt, säger 
Jonatan Bryngelsson. Han 
fortsätter:

– Varje program är skräd-
darsytt efter den nyanställ-
das kunskaper, erfarenheter, 
styrkor och svagheter, men 
också efter önskemål och 
ambitioner.  

Ett viktigt inslag i Byggsteget är det omvända mentorskapet 
där den nyanställda är den som delar med sig av kunskaper 
och erfarenheter.

– Jag ser det omvända mentorskapet som ett verktyg för att 
fylla på, stärka och bredda olika kompetensområden, säger 
 Joacim Jansson, som hoppas att satsningen i förlängningen 
också ger befintliga medarbetare utökade utvecklingsmöjlig-
heter.

I januari 2018 påbörjar InfraAcademys första program-
kandidat Tunay Bayar sin utvecklingsresa i företaget. 

InfraAcademy skolar 
in nästa generation

JONATAN BRYNGELSSON, 25 ÅR  
Nybakad civilingenjör från KTH, som varit med och  
utvecklat InfraAcademys traineeprogram Byggsteget.

        Varje program 
är skräddarsytt efter 
den nyanställdas 
kunskaper, 
erfarenheter, styrkor 
och svagheter, men 
också efter önskemål 
och ambitioner.

” Hallå där...



”Vi vill vara ett  
bättre alternativ”

Sagt om oss
Att bygga det företag vi själva skulle velat ta anställning på. Det var målsättningen när vi sex delägare 
satte igång verksamheten för InfraKonsult Sverige AB. Vi hade alla erfarenhet av att jobba för större 
konsultfirmor och företagsledare som ”lovade runt men höll tunt”. För oss handlade det om att bygga 
laget och hitta personer med samma grundvärderingar, och om att ha tålamod att växa långsamt.

Nu har vi jobbat under den devisen i drygt 10 år och så här långt har det varit en fram-
gångssaga. 2017 ökade vi omsättningen med 37 procent och nu växlar vi upp verk-
samheten med satsningen på InfraAcademy för att skola in nästa generation i 
byggbranschen. Förhoppningen är att också vi ska utvecklas när vi tar in unga 
människor med nya perspektiv och andra erfarenheter.

På InfraKonsult gillar vi olika. Utan att ha haft det som uttalat mål utgör 
våra medarbetare ett multiinternationellt team med stor etnisk och kulturell 
spridning. Totalt talar vi 11 olika språk inom företaget. För oss är det en styrka 
och en förutsättning för framgång. Vi är samhällsbyggare, och i vårt upp-
drag att bygga ett hållbart samhälle för framtiden ser vi det som en fördel 
att våra medarbetare också avspeglar samhället i stort.

Här har vi en utmaning när det gäller könsfördelningen. Den utma-
ningen delar vi med resten av byggbranschen. Frågan vi ställer oss är 
hur vi kan bli bästa arbetsplatsen för framtidens byggledartalanger om 
vi inte lyckas attrahera talang av båda könen. Det tror vi inte att vi kan 
och därför behöver vi jobba aktivt och medvetet för att ändra förut-
sättningarna både i vårt eget företag och i branschen.

På InfraKonsult jobbar vi med ett närvarande ledarskap som byg-
ger på dialog och utveckling. Det handlar om att våga ”se oss själva i 
spegeln” och utröna vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, men också 
om att stå upp för våra värderingar och beslut. Med risk för att låta gammal-
modig skulle jag vilja säga att på Infrakonsult tycker vi att rätt ska vara rätt. 
Och med tanke på våra uppdragsgivares uppdragsgivare skattebetalarna är 
det inte en oviktig inställning idag. Vår vision är enkel: vi vill erbjuda ett bättre alter-
nativ med utrymme för utveckling både för kunder och medarbetare. 

En viktig egenskap i vår bransch är social 
kompetens. Vid slutet av dagen handlar 
det ändå om att få saker gjorda, och i 
byggledarens fall motivera andra att 
göra dem, och det kan man lita på att 
InfraKonsult gör.

Alarik von Hofsten, Projektledare för 
stadsplaneringsuppdraget Fyrklövern i Upplands Väsby

 Jag har stort förtroende för InfraKonsults 
konsulter som har gedigen yrkeskunskap 
och är bra bollplank i projekten. De bidrar 
ofta med nytt tänk och är dessutom väldigt 
trevliga att ha att göra med.

Robert Lestander, Seniorexpert & 
projektledare Swedavia Konsult

Det märks att de gillar det de gör och 
att de har kul tillsammans när de jobbar 
vilket skapar en trygghet i gruppen som 
de tar med sig in i projekten. För mig som 
beställare får jag dessutom tillgång till hela 
företagets kompetens då de inte drar sig för 
att fråga eller ta in hjälp när det behövs.

Ida Eklindh, Projektledare 
Exploateringskontoret 

Det bästa med 
InfraKonsult är att 
man kan sova gott 
på nätterna för 
jag vet att jobbet 
kommer att bli 

gjort och att projektet kommer att bli 
framgångsrikt. De är enormt kunniga och 
erfarna och det de inte vet tar de reda på. 
De har ett nätverk i branschen som få kan 
mäta sig med.

Rafael Mancera, Broförvaltare  
och teknisk specialist byggnadsverk  

Nacka kommun

Det som framför 
allt utmärker deras 
byggledare är deras 
engagemang, de är 
duktiga på det de 
gör och gillar att 

vara ute i verkligheten. Våra projektledare 
är nöjda med det InfraKonsult levererar 
och vi har nyligen skrivit kontrakt med dem 
också för projektledaruppdrag.

Jonas Loberg, Enhetschef 
konstbyggnadsteknik Trafikkontoret 

Stockholm stad

Infrakonsults VD Joacim Jansson



Det här är InfraKonsultgänget

När du anlitar våra erfarna bygg- och projektledare 
får du också tillgång till InfraKonsults samlade 
expertis inom samhällsbyggnad:  

• Projektering
• Byggledning
• Projektledning
• Projekteringsledning
• Granskning
• Utredning
• Mark- och anläggningsbesiktning
• Kontrollansvarig 
• Förfrågningshandling
• Arbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
• Upphandling av entreprenad

KONTAKT
InfraKonsult Sverige AB
Besök: Paviljongvägen 3 
132 40 Saltsjö-Boo
Tel:0735-159394

InfraKonsult STHLM Nord AB
Besök: Truckvägen 16
194 52 Upplands-Väsby
Tel: 0735-188640

InfraKonsult STHLM Syd
Besök: Upplagsvägen 10 A 6tr
117 43 Stockholm
Tel: 0735-158015

INFRAKONSULT.SE 

INFO@INFRAKONSULT.SE 

FACEBOOK.COM/INFRAKONSULT


