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1. Kommande objekt och annan information
Martin Laninge visande Trafikverkets organisation. Läs mer under Trafikverkets hemsida.
Martin informerade att projektering av Marieholmstunneln pågår men att pengar för
entreprenaden kommer tillskjutas först år 2014.
Lennart Askling informerade att Göteborgs Stad gått in med pengar i projektet Hamnbanan.
Lennart berättade också att anbud på projektering av Marieholmsbron kommit in men att
konsult ännu inte är utsedd. Byggstart beräknas till år 2013.
2. Kurser, seminarium mm
-

-

Seminarieserie- för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete. Thomas Darholm
och Javad Homayoun är ansvariga och kommer starta denna seminarieserie efter
årsskiftet. Första tillfället kommer att behandla erfarenheter med att konstruera enl.
Eurokod. Seminarie nummer två kommer förslagsvis att behandla hur man skriver
OTB-väganläggning för en Totalentreprenad.
Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP håller i kursen tillsammans med en
entreprenör. Det finns en turordning vilken entreprenör som ska medverka. Torbjörn
tar reda på vem som står på tur.
Studiebesök för ”yngre” konstruktörer. Konstruktionsföretagen anordnar
studiebesöken och ett rullande schema har tagits fram . Först ut att anordna är
Reinertsen. Listan ser ut: 1)Reinertsen, 2)Vectura, 3)ELU, 4)Ramböll, 5)Cowi
6)ÅF/(Gatubolaget), 7)Inhousetech, 8)WSP, 9)Sweco. Två studiebesök per år är
önskvärt.
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Design- och konstruktionsdagen (em) kommer att hållas den 22/11 i höst. Temat är:
Hur underjordiska järnvägar och tunnelbanor möter staden. Brosamverkan går in
som garant. Tidigare föredrag ligger på Konstruktionscentrums hemsida.
BIM i anläggningsbranschen - ”Konstruera i 3D”, seminarium för konstruktörer och
entreprenörer. K-G Lundström och WSP är villiga att hålla ett sådant seminarium,
förslagsvis en halvdag den 6/12. K-G skriver inbjudan som Karin Mehlberg
distribuerar till medlemsföretagen.
Trafikverket kommer ha en branschdag för konsulter och entreprenörer den 25/10.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/35652/inbjudan_branschdagarna_anlaggning_2
010.pdf

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
Arbetet pågår med nästa års brobyggardag. Middagen kommer att hållas i annan lokal i år.
Annons att söka till årets brobyggare samt kriterier ligger ute på Brosamverkans hemsida.
Juryn består av Roland Olsson Vectura (ordf.), Karin Lundgren Chalmers, Annika
Oskarsson TK,Göran Hannrup Peab samt Lennart Askling Banverket och Karl-Gunnar
Lundström WSP som är nya i år. Ordförande i juryn inbjuds till middagen kvällen innan
med Brobyggardagens föreläsare.
4. Framtida byggande- Universeum
Projektet ”Framtida byggande” pågår. Lärarinspirationsdagen hölls förra veckan på
Universeum och i oktober kommer elevinspirationsdagar att hållas under två veckor. I år
deltar 26 klasser. Prisutdelning och debatt kommer hållas den 1/12 på Universeum. Brev har
skickats ut tillmedlemsföretagen angående sponsring av projektet.
5. Ekonomi
Ekonomin i Brosamverkan är god. Brobyggardagen gick dock back med 43 000 kr förra
året. Det berodde bla på att två resestipendier (årets brobyggare) lades på förra årets budget
och att Brobyggardagen 2010 var mer kostsam eftersom det var 20-årsjubileum.
6. Hemsidan
Annika Romell sköter uppdateringen av hemsidan. Kontaktuppgifter på styrelsen är justerad
men medlemsförteckningen ska uppdateras.
Det föreslogs att en förteckning över årets brobyggare genom tiderna ska läggas in på
hemsidan.
7. Övriga frågor
Det finns ett intresse för Svenska brokonstruktioner. I veckan åkte nämligen Finska
brokonstruktörer runt och tittade på bla Uddevallabron, Tjörnbron och Svinesundsbron.
8. Nästa möte
Onsdagen 15/12 kl.12.00. Vi börjar med jullunch, därefter i Sweco´s lokaler.
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