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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, bemanning Trafikverket pågår, byggstart 2018.
- Marieholmsbron , projektering pågår. Byggstart tidigast 2013.
- Dållebo-Hester, väg 40. Arbetsplan överklagad. Byggstart troligtvis december 2011.
- Lindholmsmotet. Arbetsplan överklagad. Byggstart troligtvis november 2011.
- Slambymotet, väg 40. Byggstart troligtvis september 2011.
- Sörredsmotet, Väg 155. Arbetsplan, bygghandling pågår.
- Götaälvbron, Systemhandling Cowi. Trafikutredning Bangårdsviadukten Ramböll.
- E6-Världsarvet
- Torpa-Stenröset - totalentreprenad.
- Väg 42- genom Borås.
- Skandiahamnen, ombyggnad - Göteborgs Hamn.
2. Kurser, seminarium mm
-

Seminarieserie- för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete. Första tillfället
kommer att behandla erfarenheter av att konstruera enl. Eurokod.
Javad Homayoun (Sweco) och Magnus Bäckström (Cowi) tar fram förslag på
innehåll samt inbjudan och skickar till Brosamverkans styrelse.

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen
tillsammans med en entreprenör (ännu inte utsedd). Torbjörn framförde att det vore
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nyttigt för entreprenörer och konstruktörer att träffas för att få förståelse för
varandras arbete. Kanske en ”breddning” av kursen. Torbjörn funderar vidare på
eventuellt nytt upplägg.
Per Stagler hävdade att det är viktigt att yrkesarbetarna får sin dag och tror att det
kan vara svårt att göra en gemensam kurs för både entreprenörer och konstruktörer.
Jan Sandberg föreslog att en punkt på dagordningen kan vara ”Vintergjutningar”.
Man har i år haft problem med frysskador i betongen på både 45:an och E6:an.
-

Studiebesök för ”yngre” konstruktörer. Konstruktionsföretagen anordnar
studiebesöken och ett rullande schema har tagits fram . 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.
Reinertsen kommer att anordna ett studiebesök under våren och Vectura ett under
hösten 2011.

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury

Brobyggardagens arbetsgrupp har haft sitt första möte inför Brobyggardagen 2012.
Vad gäller juryn som utser årets brobyggare kommer halva juryn sitta kvar och halva
ersättas. Sittande är Annika Oskarsson Trafikkontoret, Lennart Askling Trafikverket och
Karl-Gunnar Lundström WSP. Mario Plos Chalmers är ny jurymedlem och två till ska
tillsättas men är ännu inte utsedda.
4. Framtida byggande- Universeum
”Framtida byggande”, Brosamverkans samarbete med Universeum för att locka ungdomar
till branschen kommer fortsätta även i år. Ny projektledare är Sören Lindgren Chalmers,
numera pensionär. Även Thomas Kutti Färdig betong har tillfrågats att ingå i
projektgruppen.
5. Hemsidan
Annika Romell sköter uppdateringen av hemsidan. Uppdatering av nya medlemmar ses över.
Programmen för alla Brobyggardagar kommer att läggas in på hemsidan.
6. Övriga frågor
-

Eventuellt seminarium i industriellt byggande diskuterades.
Förslag kom upp att bjuda in Thomas Österberg Vectura för att berätta om
användande av prefabarmering/ rullarmering i brokonstruktioner. Det finns en
”provbro” i Norrland där man har testat detta.
Peter Harryson arbetar för Trafikverkets räkning med projektet ”Effektivare
betongkonstruktioner” och Kent Gylltoft framförde att Chalmers eventuellt skulle
kunna samordna ett seminarium med Peter.

-

Jan Sandberg och Torbjörn Eriksson tog upp den dåliga kvaliteten på prefabelement.
Kan man anordna någon form av kurs för att öka kvaliteten inom
prefabtillverkningen? Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan.

-

Påldagen kommer att hållas den 12/5 i Göteborg.
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7. Nästa möte
Nästa medlemsmöte 2011-09-06 kl.9.00 i Sweco´s lokaler.

Vid protokollet

Karin Mehlberg

