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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, första anbud (bron) planerat till feb-13. Stein
Kleiven huvudansvarig, Åke Eriksson projektchef. Byggstart tidigast 2013. Totalt 4
entreprenader + förberedande arbeten.
- Väg 40 Dållebo-Hester, Tre etapper , E2 byggs av Veidekke och anbudsräkning för E1
och E3 pågår.
- Sörredsmotet, Väg 155, stoppat pga. finansieringsproblem. Projektör Sweco.
- Hisingsbron, Systemhandling Cowi. Skall vara färdigställd 2019. Segelfri höjd beslutad
till 13m. Tillståndsprocess pågår med jvg-plan, ärende till miljödomstolen samt detaljplan.
Kommunen vill ha med separat GC-bro i området. Mål att entreprenör skall vara
upphandlad våren-15.
- E6-Världsarvet, anbudsräkning pågår.
- E20, Tollered-Ingared, upphandling arbetsplan nästa steg.
- Genomfart Alingsås, upphandling av arbetsplan nästa steg.
- Fryksdalsbanan, projektering pågår.
- E6 Torp, ny anslutning av väg 161 mot E6 och rv44, projektering pågår. Anbud
sommaren-13.
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-

Nya Vänersborgs resecentrum vid Vänersborgs Central, projektering pågår. Omfattning
bantad.
Väg 27 Viared. Totalentreprenad, överklagan av arbetsplan försenar upphandling.
Väg 940, Onsala, projektering pågår av WSP.
Slakthusmotet, förstudie pågår av ÅF.
Lundbyleden, upphandling av arbetsplan + FU för totalentreprenad pågår.
Hamnbanan, upphandling av projektering av jvg-plan + systemhandling för EriksbergPölsebo överklagad. Förfrågan för projektering Kvillebangården skall skickas ut.
Väg 190, arbetsplan tas fram av Ramböll.

2. Kurser, seminarium, studieresor mm
-

Bildspel och anteckningar från workshopen kring erfarenheter av konstruktionsarbete
med Eurocode kommer att läggas upp på hemsidan.

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig. Nytt tillfälle planeras
till våren 2013 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) Cowi, 2) ÅF,
3) Inhouse Tech, 4) WSP, 5) Sweco, 6) Reinertsen, 7) Vectura, 8) Ramböll och 9)
ELU.
ELU arrangerade en uppskattad studieresa till Rv50 Motala 6/9-12.

-

Brosamverkan planerar en workshop om brolager med Jan Sandberg som
projektledare. Planerad tidpunkt är mars 2013 (prel. 6 mars). Deltagare bör vara
beställare, lagertillverkare, brukstillverkare, arbetsledare/platschefer och
yrkesarbetare. Reklam för workshopen görs på brobyggardagen 2013. Inbjudan går
ut efter årsskiftet.

-

Thomas Darholm har utarbetat program för ett studiebesök i Brosamverkans regi till
Hardangerbrua i Norge 14-17 mars 2013. 30 platser finns och först till kvarn gäller.
Kostnaden blir 5000 kr/deltagare. För detaljer, se inbjudan som kommer ut inom
kort.

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
-

Arbetet med 2013 års brobyggardag pågår. Programmet klart och inbjudan
utskickad.

-

Juryn har påbörjat arbetet med att utse ”Årets brobyggare” och i dagsläget har ett
antal ansökningar inkommit. Ansökningstiden år ut 6/12.

4. Framtida byggande – Universeum
-

Framtidsdagen hålls 23/11 på Universeum. Årets bidrag från medlemsföretagen
täcker tyvärr inte kostnaden utan ca 50 000 kr kommer att få belasta
brobyggardagen.
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5. Hemsidan
-

Hemsidan skall generellt uppdateras med avseende på att ordet ”Väst” försvinner ur
namnet.

6. Studieresa
Thomas Darholm har utarbetat program för ett studiebesök i Brosamverkans regi till
Hardangerbrua i Norge 14-17 mars 2013. 30 platser finns och först till kvarn gäller.
Kostnaden blir 5000 kr/deltagare. För detaljer, se inbjudan som kommer ut inom
kort.
7. Föreningens arbetssätt

Martin presenterade ett förslag till strukturering av arbetet för Brosamverkan framöver,
se bild nedan. Detta presenteras även på kommande medlemsmöte samt brobyggardagen
i hopp om att fler vill engagera sig i arbetet. Viktigt att arbete i föreningen bygger på
intresse och att tid bekostas av det egna företaget.

Styrelse

Konstruktion

Produktion

Material

Marknad /
resurser

Brobyggardagen

8. Övriga frågor
-

Översyn av statuterna och marknadsföringen för stipendiet pågår i styrelsen.

-

Det extra årsmötet har beslutat om namnbyte till Brosamverkan samt antagit nya

-

Objektsspecifik broräckesritning finns tillgänglig via Brosamverkans hemsida.

stadgar.

9. Nästa möte
Årsmöte kommer att hållas i mars-13 och inbjudan kommer ut i början av februari.
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