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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, projektering pågår. Byggstart 2018.
- Marieholmsförbindelsen. Totalt 4 entreprenader + förberedande arbeten. Anbudsräkning
för bron pågår, Tpl Marieholm kommer ut på anbud i april-13, tunneln i juni-13 och Tpl
Tingstad våren-14.
- Väg 40 Dållebo-Hester, Tre etapper, Upphandlade är för E1 Svevia, E2 Veidekke och E3
Peab.
- Sörredsmotet, projektering återupptagen.
- Hisingsbron, Systemhandling Cowi. Diskussion om segelfri höjd pågår fortfarande. PQ för
utformningstävling skall skickas ut inom kort. Mål att entreprenör skall vara upphandlad
våren-15.
- E6-Världsarvet, Skanska upphandlade.
- E20, Tollered-Ingared, vägplan upphandlad.
- Genomfart Alingsås, vägplan under upphandling.
- E6 Torp, ny anslutning av väg 161 mot E6 och rv44, projektering pågår. Anbud
sommaren-13.
- Nya Vänersborgs resecentrum vid Vänersborgs Central, projektering pågår. Omfattning
bantad.
- Väg 27 Viared. Totalentreprenad, anbudsräkning pågår.
- Väg 940, Onsala, projektering pågår av WSP.
- Slakthusmotet, förstudie pågår av ÅF.
- Gamlestaden, Skanska upphandlade på etapp II, flera delprojekt återstår
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-

Lundbyleden, upphandling av arbetsplan + FU för totalentreprenad pågår.
Hamnbanan, jvg-plan + systemhandling för Eriksberg-Pölsebo tas fram av Sweco.
Väg 190, vägplan tas fram av Ramböll.
Varbergstunneln, upphandling av projektering under sommaren. Byggstart 2018.
Sänkning av Oskarsleden, Thyréns projekterar. Projektet är en förutsättning för
Bangårdsviadukten.

2. Kurser, seminarium, studieresor mm
-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och Svevia medarragör.
Planeras till 20 november 2013. Kursen lämpar sig även bra för nyare arbetsledare.
Inbjudan skickas ut efter semester och info läggs ut på hemsidan samtidigt.

-

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.

-

Brosamverkan har genomfört en workshop om brolager med Jan Sandberg som
projektledare. Rekordstort intresse och hela 63 deltagare. Nytt tillfälle planeras in till
kommande höst/vinter och det är önskvärt med fler YA som deltagare.
Dokumentation sätts samman av Cathrine Ewertson (CBI) varefter den publiceras på
hemsidan.

-

Ett studiebesök i Brosamverkans regi till Hardangerbrua i Norge genomfördes i
mars. Det var en bra resa och ett uppskattat studiebesök.
Denna typ av studiebesök är ngt vi bör fortsätta med och vi måste hitta bra sätt att nå
ut med info för att locka fler deltagare.

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
-

Arbetet med 2014 års brobyggardag precis uppstartat.

4. Framtida byggande – Universeum
-

2 uppföljningsmöten har genomförts efter 2012 och det är fler branscher som vill in
och samarbeta med Universeum. Brosamverkan kommer att stödja Framtidsdagen på
Universeum även 2013. Önskvärt att fler engagerar sig i samtal mm för att detta skall
bli en bra dag.

5. Hemsidan
-

Föreslogs att vi undersöker om vi kan skicka ut nyheter mm från Brosamverkans
hemsida till vår maillista. Viktigt att ha med funktion för att avregistrera sig i så fall.
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6. Föreningens arbetssätt

Arbetsstrukturen för Brosamverkan framöver har uppdaterats med ansvariga för
respektive del, se bild nedan. Viktigt att arbete i föreningen bygger på intresse och att tid
bekostas av det egna företaget.
Diskuterades att vi bör jobba aktivt med att utvidga Brosamverkan geografiskt samt
även hitta samarbete med andra branschorganisationer (ex.vis stål och trä).
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7. Övriga frågor
-

Översyn av statuterna för stipendiet har genomförts och presenterades på mötet.
Några nya synpunkter inarbetas varefter de publiceras på hemsidan.

-

Diskuterades att TrV är mer aktiva i sitt deltagande på branschdagar än övriga
aktörer. Viktigt att vi också deltar och lägger fram våra åsikter.
Trenden är dock den motsatta när man träffas och diskuterar konstruktionsfrågor.

8. Nästa möte
Nästa medlemsmöte hålls efter sommaren. Separat kallelse kommer.

Vid protokollet

Kenneth Wahlqvist

