www.allum.se

Det stora bygget

Samordnare med känsla för ordning
Sarah har hållit greppet om informationsflödet i bygget

”

Alla jobbar
bättre när det är kul att
gå till jobbet. Att vara
med och se Allum växa
fram har varit mycket
lärorikt och intressant

Sarah Sigurdsson har varit samordningsansvarig för byggprojektet under två års tid. I samband med det intensiva arbetet flyttade hon ned från Vänersborg till Göteborg.

Allum har byggts och projekterats
samtidigt. Dessutom har 80 nya butiker alla haft synpunkter på sin inredning under resans gång. Två år,
hundratals möten och tusentals beslut
senare står köpcentret färdigt. Det är
tur att någon håller ordning på informationsflödet.
Sarah Sigurdsson, 29 år, har varit samordningsansvarig och administratör för Steen &
Strøm under byggtiden. Få av alla personer
som jobbat med bygget har missat denna bestämda unga tjej bland alla män.
– Mitt jobb innebär att all information mellan alla hyresgäster och Peab som totalentreprenör ska gå genom mig. För varje butik har
jag som regel haft i genomsnitt tre möten, det
ger närmare 250 möten.

”Steenkoll”

Sarah, utbildad systemvetare, trivs i rollen

som koordinator. Hon gillar att det händer
mycket runt henne i ett högt tempo och som
ordningsmänniska systematiserar hon gärna
arbetsuppgifterna i rutiner och kontrollfunktioner.
– Det handlar lika mycket om att delegera
snabbt till rätt person, samtidigt som jag ska
ha en koll på vad som sagts eller skrivits och
vem som fått vad.
Efter avklarad utbildning kontaktade hon
Steen & Strøm som då byggde ett nytt köpcentrum utanför Trollhättan, Etage. Där blev
hon snabbt engagerad i slutfasen vilket ledde
till hennes uppdrag i Allum.
– Det här handlar mindre om datorer, men
desto mer om projektledning, ekonomi och
systematiskt arbete.

Samarbetsprojekt

Tillsammans med Steen & Strøms projektansvarige Hans Cagner har Sarah jobbat mycket
nära Peabs byggledning. Ett samarbete som
fungerat mycket väl.

– Vi har löst uppgifter tillsammans. Byggledningen, från Peab, har varit tydliga gentemot alla underleverantörer att detta är ett
samarbetsprojekt, där alla skall hjälpas åt för
att nå ett gemensamt mål. Stämningen har varit på topp i bygget. Det är också smart – alla
jobbar bättre när det är kul att gå till jobbet.
Att vara med och se Allum växa fram har varit mycket lärorikt och intressant.

Noggrann logistik på slutet

Den sista månaden innan invigningen har butikerna kunnat flytta in i sina lokaler. För att
inte alla skulle komma med sina lastbilar första dagen, så fick butikerna boka tider.
– Vi har ett stort ansvar att inte blockera
framkomligheten varken på motorvägen eller
i Partille centrum mer än nödvändigt samtidigt som ICA Maxi hela tiden ska kunna hantera sina varuleveranser, därför klockar vi in
alla transporter enligt ett system som Steen &
Strøm använt sig av tidigare i Norge och Danmark. Det har fungerat väldigt bra och även

HAMMARS RIV AB
Har rivit alla byggnader för Peab i Partille köpcentrum.

• Totalrivningar
• Ombyggnadsrivningar
• Miljöinventeringar
• Asbest/PCB/Miljösaneringar
• Sågning/borrning i betong

• Skrotningar
• Rivningsrobotar
• Mobilkranar
• Containerservice
• ADR-Transporter

Byggprojekt Allum:
• 19 000 kilo dynamit har använts.
• 2 000 pålar har slagits ned (som mest
upp till 42 meter långa).
• 78 000 ton berg har sprängts bort.
• 78 000 ton berg har återanvänts.
• 90 meter lång är bron över motorvägen.
• 500 pelare, ungefär, står pall i köpcentrat.
• 12 000 lampor har installerats i Allum.
• 7 000 ampere matas Allum med, mer
än till Liseberg.

Uthyrning av
entreprenadmaskiner
och lastbilar
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uppskattats av alla inblandade.
Fyra varuintag, två stora och två små, har
effektivt slussat varor och inredningar in i Allums alla butiker.
– De stora varuintagen hanterar två lastbilar samtidigt och 50 pallar i timmen. Med väl
planerad logistik så har det gått bra.
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