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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, all projektering upphandlad (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. Stein Kleiven huvudansvarig, Åke Eriksson
projektchef. Byggstart tidigast 2013. Totalt 4 entreprenader + förberedande arbeten.
- Väg 40 Dållebo-Hester, Tre etapper varav en med en tunnel och en stor bro vilken är ute
på anbudsräkning nu.
- Lindholmsmotet, byggs av Skanska.
- Bårhultsmotet (fd. Slambymotet), byggs av NCC .
- Sörredsmotet, Väg 155, stoppat pga. finansieringsproblem. Projektör Sweco.
- Hisingsbron, Systemhandling Cowi. Skall vara färdigställd 2019. Segelfri höjd beslutad
till 13m.
- Bangårdsviadukten, skjuts på framtiden.
- E6-Världsarvet, översyn av FU pågår.
- Väg 42, byggs av Veidekke.
- E20, Tollered-Ingared, upphandling arbetsplan nästa steg.
- E20 Kristineholm-Bälinge, projektering av arbetsplan utförs av Norconsult.
- Genomfart Alingsås, upphandling av arbetsplan inom kort.
- Fryksdalsbanan, projektering pågår.
- Bohusbanan, Strömstad-Skee. Upphandling av entreprenör överprövad.
- Plattformsförlängningar pågår. Nationellt projekt.
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-

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, överklagan av arbetsplan försenar upphandling.
Rydebruk, anbud inlämnade.
Väg 940, Onsala, projektering pågår av WSP.
GC-broar planeras över E6 i Varberg och Halmstad. Vectura projekterar 2 st i Halmstad.
Slakthusmotet, förstudie.
Lundbyleden, upphandling av arbetsplan + FU för totalentreprenad pågår.
Hamnbanan, jvg-plan + systemhandling pågår för Eriksberg-Pölsebo och
Kvillebangården.
Väg 190, upphandling av arbetsplan.

2. Kurser, seminarium mm
-

Workshop för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete hölls 28/8. Bra respons med ca
40 deltagare inkl representanter från TrV. Anteckningar från träffen kommer. Enighet om
att träffen bör hållas årligen och förslagsvis efter sommaren och de som höll i
genomförandet i år tillfrågas om att göra detsamma nästa år.
En fråga väcktes om Brosamverkan bör engagera sig i SIS arbetsgrupper? Javad sänder ut
fråga till de som deltog i seminariet.

-

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.
Kursen lämpar sig även bra för nyare arbetsledare.

-

Studiebesök för ”yngre” medarbetare. Konstruktionsföretagen anordnar
studiebesöken och ett rullande schema har tagits fram . Listan ser ut: 1)ELU,
2)Cowi, 3)ÅF, 4)Inhousetech, 5)WSP, 6)Sweco, 7) Reinertsen och 8)Vectura. Två
studiebesök per år är önskvärt.
ELU (Mathias Uhlan) arrangerar studieresa till Rv50 Motala 6/9.

-

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 med programmet och planeringen siktar mot mars-13. Jan undersöker
möjligheten av vara på SP i Borås och bland annat utföra en undergjutning i
fullskala. Deltagare bör vara beställare, lagertillverkare, brukstillverkare,
arbetsledare/platschefer och yrkesarbetare. Reklam för workshopen görs på
brobyggardagen 2013.

-

Thomas Darholm undersöker möjligheterna till studiebesök i Brosamverkans regi till
Hardangerbrua i Norge. Intresseförfrågan skickas ut efter att möjligt upplägg
studerats.
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3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
-

Arbetet med 2013 års brobyggardag pågår. Programmet i stort sett klart.

-

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. Framtidsdagen hålls
23/11 från kl 09.00 på Universeum. Sören Lindgren är projektledare. Respons
efterlyses på de bidragsansökningar som skickats ut.

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.

6. Övriga frågor
-

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

-

Extra årsmötet har bifallit frågan om ett namnbyte till Brosamverkan.

-

Exempel på objektsspecifik broräckesritning finns inom kort tillgänglig via
Brosamverkans hemsida. Diskussion pågår i projekten om vem som skall
upprätta denna, räckesleverantör eller projektör.

7. Nästa möte
Nytt extra årsmöte (åter ang namnfrågan) 2012-12-05 kl 10.00 i Sweco´s lokaler.
OBS att tiden är en ändring efter mötet pga att lokalen ej är tillgänglig innan dess.
Nästa medlemsmöte 2012-12-05 (efter extra årsmötet) i Sweco´s lokaler. Efter mötet
inbjuds till jullunch.
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