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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, bemanning av Trafikverkets specialistfunktioner pågår liksom
konsultförfrågan projektering (uppdelat i utförande samt kravställande). Bo Larsson
projektchef. Byggstart 2018.
- Marieholmsbron är hopslagen med Marieholmstunneln till ett projekt varav bro och
tunnel är delprojekt. Projektering pågår. Bengt Johansson huvudansvarig, Åke Eriksson
projektchef, Stein Kleiven delprojektledare bro. Byggstart tidigast 2013.
- Väg 40 Dållebo-Hester, överklagan avslagen. Bygghandling ses över, förfrågan ut nu på
våren och byggstart efter sommaren 2012. Tre etapper varav en med en tunnel och en stor
bro.
- Lindholmsmotet, förfrågan ut inom kort och byggstart troligtvis efter sommaren 2012.
- Slambymotet, Väg 40, anbud inlämnade och planerad byggstart våren 2012.
- Sörredsmotet, Väg 155, stoppat pga. finansieringsproblem. Projektör Sweco.
- Götaälvbron, Systemhandling Cowi. Skall vara färdigställd 2019. Segelfri höjd diskuteras.
- Bangårdsviadukten, planskede. Projektering Ramböll.
- E6-Världsarvet, arbetsplan överklagad.
- Väg 42- från Borås mot Fristad. Anbudsräkning pågår.
- E20, Tollered-Ingared, upphandling arbetsplan pågår.
- E20 Kristineholm-Bälinge, upphandling arbetsplan pågår.
- E20 Bälinge-Ön, projektering ej påbörjad.
- Fryksdalsbanan, projektering pågår.

BROSAMVERKAN VÄST
En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer och högskola
-

Bohusbanan, Strömstad-Skee. Upphandling av entreprenör överprövad.
Plattformsförlängningar pågår både projektering och utförande. Nationellt projekt.
Kapacitetshöjning Göteborg-Skövde, projektering pågår, Cowi.
E6 Torp, ny anslutning av väg 161 mot E6 och rv44, projektering pågår, norra alternativet
valt.
Nya Vänersborgs resecentrum vid Vänersborgs Central, projektering pågår.
Väg 27 Viared. Totalentreprenad, projektering pågår.
Varbergstunneln, skjuts på framtiden pga. avslag i miljödomstolen. Arbetet är dock på
väg att startas upp igen.
Södertunneln, tillbakadragen i anbudsskedet pga. finansieringsproblem.
Rydebruk, arbetsplan överklagad.
Väg 940, Onsala, arbetsplan pågår.
GC-broar planeras över E6 i Varberg och Halmstad.

2. Kurser, seminarium mm
-

Workshop för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete. Första tillfället blir 28/8 2012
med 5-6 programpunkter i form av frågeställningar/problemställningar i Eurocode.
Efterlyses namn till en ”programgrupp” som ihop med Javad Homayoun och Magnus
Bäckström (ansvariga) kan lista och förbereda dessa frågor som skall diskuteras. Föreslogs
att Reinertsen (BG), WSP (RO), Vectura (PJ), Inhouse (FT) och Skanska Teknik (KW)
återkommer till Javad med var sin deltagare till gruppen (ansvarig för detta inom parantes
efter resp. företag).
Högst 2 pers från varje företag kan beredas plats och totalt bör det vara max 40-45 pers.
En mindre avgift per deltagare skall tas ut för workshopen.
Vissa nyckelpersoner från TrV kommer att bjudas in.

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen även
2012. Senaste tillfället ställdes in pga. få anmälningar. Nytt tillfälle planeras till
hösten 2012 och medarrangör är Svevia.

-

Studiebesök för ”yngre” konstruktörer. Konstruktionsföretagen anordnar
studiebesöken och ett rullande schema har tagits fram . Listan ser ut: 1)ELU,
2)Ramböll, 3)Cowi, 4)ÅF/(Gatubolaget), 5)Inhousetech, 6)WSP, 7)Sweco,
8) Reinertsen och 9)Vectura. Två studiebesök per år är önskvärt.
ELU (Mathias Uhlan) planerar studieresa till Rv50 Motala efter sommaren.
Brosamverkan bekostar transporten och det är lämpligt med en bredare inbjudan till
denna resa.

-

Angående BIM så har styrelsen beslutat att vidare aktiviteter i detta ämne avvaktas.

-

Jan Sandberg redogjorde för sina erfarenheter kring brolager. Tyvärr är det
mycket anmärkningar i samband med besiktning så som feltillverkning,
felmontage, bristfällig undergjutning, skador, ritningsfel etc. Av denna
anledning föreslås att Brosamverkan arrangerar en workshop. Jan Sandberg
jobbar vidare med programmet ihop med styrelsen. Deltagare bör vara
beställare, lagertillverkare, brukstillverkare, arbetsledare/platschefer och
yrkesarbetare.
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3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
-

Arbetet med 2013 års brobyggardag har startats upp.

-

Juryn som utser årets brobyggare behöver fyllas på med medlemmar. Namn på
tänkbara kandidater kan skickas till Martin Laninge.

4. Framtida byggande – Universeum
-

Brosamverkan jobbar vidare med detta projekt även 2012. Sören Lindgren är
projektledare.

5. Hemsidan
-

Ett nytag runt hemsidan diskuterades. Mer bilder, presentation av årets
brobyggare mm var saker som togs upp. Föreslogs att Martin Laninge,
Annika Romell och Kristian Westlund tillsammans diskuterar frågan. Förslag
mottages tacksamt av gruppen.

-

Programmen för alla Brobyggardagar är inlagda på hemsidan.

6. Övriga frågor
-

Statuterna och marknadsföringen för stipendiet kommer att ses över av
styrelsen. Tre ansökningar har hittills inkommit i år.

-

Kvarstår förslaget om att Brosamverkan borde kunna arrangera något
intressant studiebesök årligen för representanter från medlemsföretagen.
Styrelsen tar med sig frågan.

-

Årsmötet har behandlat frågan om ett eventuellt namnbyte.

-

Jan Sandberg informerade om objektsspecifika broräckesritningar. TK Bro
ställer krav på objektsspecifik broräckesritning som brokonstruktören skall ta
fram (efter att räckesleverantör utsetts). Osäkerhet kring hur denna skall
utformas råder och därför har Brosamverkan med hjälp av Jan Sandberg tagit
fram ett exempel (principritning) på hur den kan se ut. Denna principritning
kommer att göras tillgänglig via Brosamverkans hemsida.

7. Nästa möte
Extra årsmöte (ang namnfrågan) 2012-08-30 kl 09.00 i Sweco´s lokaler.
Nästa medlemsmöte 2012-08-30 (efter extra årsmötet) i Sweco´s lokaler.
Vid protokollet

Kenneth Wahlqvist

