BROSAMVERKAN
Minnesanteckningar från medlemsmöte 2018-03-23
Plats: Sweco
Närvarande:

1.

Anders Lindvall
Jan Sandberg
Javad Homayoun
Lennart Askling
Markus Tunlid
Martin Laninge
Mario Plos
Mikael Nummedal
Johan Lagerkvist
Susanne Viberg
Magnus Bergendal
Erik Gottsäter
Richard Thorpö

Thomas Concrete Group
Brokontroll
Sweco
Trafikverket
Veidekke
PEAB
Chalmers
Ramböll
Trafikverket
Trafikkontoret Göteborg
PEAB Anläggning
Lunds Universitet
NCC

Mötets öppnande
Martin hälsade alla deltagare välkomna till mötet.

2.

Stipendiatföredrag, Temperaturlaster och dess tvångseffekter
Erik Gottsäter, som har tagit emot Brosamverkans stipendium, presenterade kring sitt
doktorandprojekt med titeln ”Temperaturlaster och dess tvångseffekter”
Presentationen finns bifogad.

3.

Vad händer i branschen / trender
Exempel på sådant som händer i branschen är:
•

Negativ trend vad gäller utförandekvalitet i fält.

•

ECI.

•

Utländska entreprenörer.

•

Totalentreprenader.

Jan Sandberg tog upp frågan kring brister i utförandekvaliteten i fält, som han upplever har
blivit ett allt större problem. Exempelvis brister det i hur projekt redovisas och dokumenteras.
Det upplevs att det finns kompetensbrister i hela branschen. Förklaringar är delvis att det är
många aktörer involverade i projekt med olika bakgrund och att krav på redovisning finns i
flera parallella regelverk.
Förslag för att öka kompetensen på arbetsplatsen:
•

Ta fram en utbildning för personal produktion på arbetsplatser, t.ex. arbetsledare och
yrkesarbetare. I denna utbildning ska bland annat frågor rörande dokumentation och
redovisning tas upp.

•

Synka ihop vad som står i olika regelverk kring redovisning och dokumentation.

•

Lyft fram goda exempel.

En arbetsgrupp kommer att sättas samman för att bedriva det praktiska arbetet. Gruppen bör
sättas samman med representanter från beställare, konsulter, entreprenörer och
materialleverantörer.
4.

Kurser, seminarium, studieresor mm
•

•

•

5.

Studieresor
Under våren 2017 genomfördes en lyckad studieresa till London med 19 deltagare.
Tre studiebesök genomfördes under resan. Deltagarna var nöjda.
Under 2018 planeras en ny studieresa Förslag på resmål är:
o

Hochmoselbrücke, Tyskland.

o

Bron över Roskildefjorden, Danmark.

o

Follobanen, Norge.

Konstruktionscentrum.
Brosamverkan är ekonomisk garant för Konstruktionscentrum.
Konstruktionscentrum planerar följande aktiviteter under 2018:
o

Ett forum den 16 maj (preliminärt datum). Tema för forumet kommer att
vara Hisingsbron.

o

Workshop om samverkan mellan högskola och industri.

o

Design och konstruktionsdagen.

Vidareutbildning av yrkesverksamma konstruktörer.
Under året kommer också en del doktorandkurser att arrangeras, som kan vara av
intresse för yrkesverksamma konstruktörer. Det finns en hemsida där dessa kurser
annonseras, där en länk föreslås läggas på Brosamverkans hemsida

Brobyggardagen
Planeringen inför Brobyggardagen 2019 har satt igång. 2019 kommer dagen att arrangeras 28
januari (dvs. sista måndagen i januari). Arbetsgruppen för Brobyggardagen har påbörjat sitt
arbete.
Brobyggardagen 2018 var lyckad med positiva omdömen om såväl dagen den avslutande
middagen på kvällen. Under dagen deltog ca 730 personer och vid middagen på kvällen
deltog 450 personer. Vid utställningen under dagen deltog 35 utställare.
Presentationer på Brobyggardagen 2018 upplevdes att ha hög kvalitet med någonting som
passade alla deltagare. Flera av de inbjudna internationella gästerna hade engelska som
modersmål vilket upplevdes som bra.
En synpunkt som framkommit var att mer information borde givits om Årets Brobyggare
2017. Vid kommande utnämningar av Årets Brobyggare kommer en kort biografi om
pristagaren att ges.
Nominering av Årets Brobyggare 2018 har öppnat. Formulär för nominering finns på
hemsidan.
När Årets Brobyggare 2017 utsågs fick styrelsen vara jury. För att utse Årets Brobyggare
2018 behöver en ny jury sättas samman. Förslag på sammansättning är:
•

Markus Tunlid, Veidekke.

•

Johan Lagerkvist, Trafikverket.

•

Någon från Chalmers. Mario Plos ställer frågan om eventuellt deltagande på
Chalmers.

•

Någon från Ramböll. Mikael Nummedal ställer frågan om eventuellt deltagande på
Ramböll.

Ytterligare två personer är önskvärt, så att juryn består av totalt sex personer.
6.

Hemsidan
Martin Laninge presenterade hemsidan. Deltagarna på mötet uppmanas att ta sig en titt på
hemsidan och komma med synpunkter på sådant som behöver revideras.
På hemsidan finns bland annat information om Brosamverkans stipendium. Deltagarna på
mötet uppmanades att sprida information om stipendiet.

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor har meddelats.

8.

Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte, med efterföljande jullunch, planeras till 7 december 2018 9:30-14:00.
Medlemsmöte. 9:30-11:30
Medlemsmöte. 11:30-14:00

Vid protokollet

Anders Lindvall

