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Press release from AFRY 

Porto Alegre Airports expansionsprojekt erhöll 
utmärkelsen "Award of Merit" i ENR Global Best 
Projects Awards 

Pöyry, en del av AFRY, utförde teknisk design och konstruktion och 
ansvarade för genomförandet av projekten samt teknisk övervakning.   

ENR Global Best Projects Awards fokuserar på utmaningar, risker och  tillvaratagande av 
möjligheter vid genomförande av globala projekt. Det är ett mycket prestigefyllt pris för 
projekt med globala projektteam som utmärker sig för extraordinära design- och 
konstruktionsinsatser under det gångna året. Deltagarna tävlar i 20 specialkategorier, allt 
från konstruktion och design av flygplatser till industrianläggningar. En oberoende jury 
bestående av industriledare inom design och konstruktion gör en bedömning av projekten 
utifrån fem kriterier i ett globalt perspektiv, inklusive säkerhet, innovation och teamwork. 
Vid den 8:e upplagan av utmärkelsen utvärderades totalt 30 projekt, fördelat på 21 olika 
länder och sex kontinenter. 

Under ENR Global Best Project Awards 2020 tilldelades det brasilianska projektet för 
expansion och modernisering av Porto Alegre Airport, utmärkelsen som ”Award of Merit” i 
kategorin flygplats- och hamnprojekt. Arrangören Engineering News-Record (ENR), utser de 
bästa globala byggprojekten och belönar de företag som driver projekten med team 
bestående från olika nationer. 

”Expansionen av Porto Alegre flygplats vann ”Honor to Merit Premium” och var den enda 
flygplatsen som tilldelades pris”, säger Fábio Bellotti da Fonseca, chef för  Pöyry (del av 
AFRY) i Brasilien, och berättar samtidigt att projektet tävlade i kombinationen flygplats och 
hamn i sin kategori.  

Expansions- och moderniseringsprojektet vid Porto Alegre flygplatsen, den största och mest 
trafikerade flygplatsen i södra Brasilien, var mycket komplext och fullt av tekniska 
utmaningar, inklusive utmaningar relaterade till logistik, säkerhet och miljö.  

”Kompetensen och synergin inom Fraport-, HTBM- och Pöyry-teamen bidrog stort till en 
lyckad byggnation av en flygplats i världsklass, samt till ett professionellt genomförande 
beaktande tid, kostnad, hälsa, säkerhet och miljö” framhäver Fonseca. 

Expansionen Fraport Brasil - Porto Alegre, ett dotterbolag till AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide, kontrakterades av ett HTBM-konsortium, bildat av HTB, TEDESCO och Barbosa 
Mello-företag, för genomförandet. Pöyry, en del av AFRY, verkade som underkonsult till 
konsortiet och ansvarade för genomförandeprojektet och den tekniska översynen. 

Projektets första etapp slutfördes i oktober 2019, detta utan att störa flygplatsens normala 
drift. Det inkluderade verifiering och konsolidering av  förprojekteringen och 
systemhandlingar, samt framtagande av detaljkonstruktion genom digitala verktyg som 3D 
BIM-modellering, inkluderat visualisering, landskapsarkitektur, funktionell inredning och 
integration av allmänna utrymmen och utrymmen med begränsad åtkomst, samt expansion 
av landningsområde och arbete gällande banans vänd- och taxibaneområden. 
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”Vi är stolta över möjligheten att få bidra i detta projekt tillsammans med HTBM och 
Fraport. Utmärkelsen, som är väl känd av företag världen över, innebär ett internationellt 
erkännande av Pöyrys förmåga att samarbeta över gränserna och leverera hållbara 
lösningar i projekt och teknik, säger Fábio Bellotti da Fonseca, VD för Pöyry Brazil. 

”Framgången är ett resultat av en lyckat samarbete mellan Fraport, Pöyry och HTB-team, 
som genom bra kvalitetshantering och en föredömlig operationell synkronisering gjort det 
möjligt att följa tidplaner och kostnader. Detta med den effektivitet och hållbarhet som 
företag och samhället idag kräver av ingenjörsprojekt”, tillägger Detlef Drale, VD för HTB. 

”Att leverera i tid och med hög kvalitet är resultatet av ett arbete som utförts av ett team 
med spetskompetens. Vi är mycket nöjda med att nu kunna erbjuda en mer modern och 
rymlig flygplats med internationella säkerhetsstandarder för våra passagerare. Vi är mycket 
hedrade av utmärkelsen”, säger Andreea Pal, VD för Fraport Brasil. 

För mer information, välkommen att kontakta:  
 
Fabio Bellotti da Fonseca, President of Pöyry Brazil 
Tel +55 11 94127 9821 
e-mail fabio.fonseca@poyry.com 

Nicholas Oksanen, EVP, Head of Process Industries 
Tel +358 40 565 3199 
e-mail Nicholas.oksanen@afry.com 

 

Om Pöyry 

Pöyry ingår i AFRY som är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi 
hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.  

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar 
världen över för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 

Making Future 

 

 


