Stockholm Norvik Hamn utsett till
Årets bygge 2021!
I förra veckan avgjordes Byggindustrins årliga tävling Årets bygge där Stockholm
Norvik Hamn utsågs till totalvinnare. Den här utmärkelsen ligger oss lite extra varmt
om hjärtat eftersom WAADE haft äran att vara en del av detta stora och komplexa
projekt i form av våra medarbetare Johan Engström, Alexander Hallberg och Evelina
Krantz.
Det har nog inte undgått någon att den nya hamnen har innefattat ett gigantiskt
projektarbete men det som skiljer Stockholm Norvik Hamn från andra projekt har varit
den sammansvetsade organisationen.
— Den familjära känslan inom projektet har även den varit en utstickande
egenskap, menar Alexander Hallberg som varit projekteringsledare i Stockholm Norvik
Hamn.
Genomgående i det delprojekt som Alexander och Johan har varit verksamma
upplever de båda att det har varit en bra dialog och samverkan med entreprenaden.
Det har funnits en bra stöttning från projektet där alla har kunnat arbeta med fria
tyglar. Något som kan anses anmärkningsvärt med tanke på projektets storlek.
— Det har varit nog varit möjligt för att alla i projektet levererade utifrån satta
mål vilket har skapat tillit till varandra, säger Johan Engström, delprojektledare för
hamnplanen.
Även i delprojektet som Evelina har varit verksam har kommunikationen med
entreprenören varit en framgångsfaktor. Evelina beskriver att genom ett tätt
samarbete på plats kunde små och stora problem lösas direkt. Johan och Alexander
beskriver också hur beslut har fattats ute på plats i projektet, av de som faktiskt
arbetar i projektet och ser hur arbetet går. På så sätt har det varit lätt att ha en dialog
och utvärdera tillsammans för att göra eventuella ändringar under projektets gång.
— Vi har helt enkelt kunnat dansa i takt med entreprenören, menar Johan.
Det är en stolthet för oss att ha varit en del av ett så stort projekt som Stockholm
Norvik Hamn där fokus har legat på samverkan och tillit, ett arbetssätt som går hand i
hand med hur vi arbetar i stort på WAADE.
— Det är det mest lärorika projekt jag varit delaktig i, konstaterar Alexander.

