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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, bemanning Trafikverket pågår, TRV:s bemanning klar, konsultförfrågan inom
kort, byggstart 2018.
- Marieholmsbron , projektering pågår. Byggstart tidigast 2013.
- Marieholmstunneln , projektering återupptagen, tillstånd ej klara,.
- Dållebo-Hester, väg 40. Arbetsplan överklagad. Byggstart troligtvis inte under 2011. 2
etapper 1 tunnel och en stor bro.
- Lindholmsmotet. Arbetsplan överklagad. Byggstart troligtvis november 2011.
- Slambymotet, väg 40. Byggstart troligtvis under 2011.
- Sörredsmotet, Väg 155. Arbetsplan, bygghandling pågår.
- Götaälvbron, Systemhandling Cowi. Trafikutredning Bangårdsviadukten Ramböll.
- E6-Världsarvet, projektering pågår.
- Torpa-Stenröset – totalentreprenad, är upphandlad.
- Väg 42- genom Borås.
- Skandiahamnen, ombyggnad - Göteborgs Hamn, är ute för entreprenad.
- E20, Tollered-Ingared projektering pågår.
- E20 Kristineholm-Bälinge, projektering pågår.
- E20 Bälinge-Ön, projektering ej påbörjad.
- Jvgutbyggnad i Värmland, Skåre-Kil pågår.
- Projektering av Fryksdalsbanan pågår.
- Bohusbanan, Strömstad-Skee, projektering pågår
- Plattformsförlängningar pågår både projektering och utförande. Nationellt projekt.
- Spårvägsutbyggnad för Göteborgs Stad.
- E6 Torp, projektering för väg 161, ny anslutning mot E6 och rv44.
- nya Vänersborgs resecentrum vid Vänersborgs Central.
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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) har tagit fram ett förslag
på innehåll som skickats skickats till Brosamverkans styrelse. Förslag till datum är
22/11 eller 23/11. Högst 2 från varje företag kan beredas plats. Vissa nyckelpersoner
och föredragshållare kommer att bjudas in

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen
tillsammans med Svevia. Dialog skall hållas med de medverkande avseende
innehållet. Tiden blir troligtvis i februari 2012.
Förslagsvis kan en punkt på dagordningen 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 anordnade ett studiebesök den 18/5 på bygget av järnvägsbroarna över
Säveån vid Slakthusgatan. Vectura arrangerar ett studiebesök under hösten 2011.
Förslag på nya kurser/seminarier är en serie seminarier avseende BIM. Fokus på
dessa seminarier är att få till bättre samverkan mellan entreprenörer, konsulter och
beställare. Som det är idag så finns det ingen gemensam linje mellan de olika
projekten som tas fram åt TRV.
Chalmers skall hålla ett föredrag där BIM ingår som kommer att kallas ”Industriellt
tänkande”. Målgruppen är konstruktörer , entreprenörer och beställare. Datum är
2011-10-25 mellan kl 15-17.

-

-

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury

Brobyggardagen 2011 har haft bokslut och kommer att ge ett bra ekonomiskt
överskott. Brobyggardagen 2012 kommer att hållas den 30 januari.
4. Framtida byggande- Universeum
”Framtida byggande”, Brosamverkans samarbete med Universeum för att locka ungdomar
till branschen kommer fortsätta även i år. Arbetet pågår för fullt och just nu hålls
lärardagarna för de inblandade skolorna. Projektets avslut är framtidsdagen den 2011-11-29
mellan kl 10-13.
Det går trögt att få in bidragen till framtida byggande från medlemsföretagen.
5. Hemsidan
Annika Romell sköter uppdateringen av hemsidan. Uppdatering av nya medlemmar ses över.
Programmen för alla Brobyggardagar kommer att läggas in på hemsidan.
Förslag på hemsidan mottages tacksamt av Brosamverkan Väst och förslagen kan skickas till
Annika Romell.
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Spontant kom förslag på att medlemmarna kunde lägga in bilder med korta beskrivande
texter om vad som byggs just nu i Västsverige. Vi skulle då få fram en bra historik om
pågående projekt. Marknadsföring av konsultföretagen och deras konstruktörer borde framgå
av materialet.
Det är även möjligt att länka till andra hemsidor för projekt där sådana finnes.
6. Övriga frågor
- Den 2011-09-29 hålls Nordiskt Stålbroseminarium i Stockholm. Anmälan görs via
internet.
- Seminarium avseende brolaster enligt eurokod hålls i Stockholm 2011-10-06. Gå in på
www.sbi.se för program och anmälan. Anmälan om frågor som skall tas upp görs till
TRV. Information finns hos Sbi.
- Avseende synpunkter på TK-Bro så kan dessa lämnas till lahja.rydbergforssbeck@trafikverket.se. Hon kan då förbereda frågorna för att kunna ge svar och för
att kunna uppdatera TK-Bro.

7. Nästa möte
Nästa medlemsmöte 2011-12-08 kl.9.30 i Sweco´s lokaler.
Mötet avslutas med en gemensam jullunch.

Vid protokollet

Roland Olsson, Vectura

