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1. Kommande objekt och annan information
Information om kommande projekt:
- Västlänken, bemanning Trafikverket specialistfunktioner pågår liksom konsultförfrågan
projektering, byggstart 2018.
- Marieholmsbron , projektering pågår. Bengt Johansson ansvarig. Byggstart tidigast 2013.
- Dållebo-Hester, väg 40. Arbetsplan överklagad (enligt uppgift första ärende på regeringens
bord). Byggstart förhoppningsvis under 2012. Tre etapper varav en med en tunnel och en
stor bro.
- Lindholmsmotet. Arbetsplan överklagad. Byggstart troligtvis våren 2012.
- Slambymotet, väg 40. Klart för upphandling inom kort. Byggstart våren 2012.
- Sörredsmotet, Väg 155. Stoppat pga finansieringsproblem.
- Götaälvbron, Systemhandling Cowi. Skall vara färdigställd 2019.
- Bangårdsviadukten. Trafikutredning Ramböll.
- E6-Världsarvet, projektering pågår. Anbud våren 2012.
- Väg 42- genom Borås.
- Skandiahamnen, ombyggnad - Göteborgs Hamn, upphandling pågår.
- E20, Tollered-Ingared, upphandling arbetsplan pågår.
- E20 Kristineholm-Bälinge, upphandling arbetsplan pågår.
- E20 Bälinge-Ön, projektering ej påbörjad.
- Projektering av Fryksdalsbanan pågår.
- Bohusbanan, Strömstad-Skee.
- Plattformsförlängningar pågår både projektering och utförande. Nationellt projekt.
- Spårvägsutbyggnad för Göteborgs Stad. Anbud Knutpunkt Gamlestaden jan-12.
- E6 Torp, ny anslutning av väg 161 mot E6 och rv44, projektering pågår.
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-

Nya Vänersborgs resecentrum vid Vänersborgs Central, projektering pågår.
Väg 27 Viared. Totalentreprenad, projektering pågår.
Varbergstunneln, skjuts på framtiden pga avslag i miljödomstolen. Arbetet ligger nere t.v.
Södertunneln, tillbakadragen i anbudsskedet pga finansieringsproblem.

2. Kurser, seminarium mm
-

Seminarieserie- för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete. Första tillfället kommer
att behandla erfarenheter av att konstruera enl. Eurokod men även andra aktuella frågor.
Javad Homayoun redovisade det förslag på innehåll som han varit med och tagit fram.
Högst 2 pers från varje företag kan beredas plats och totalt bör det vara max 40-45 pers.
Vissa nyckelpersoner och föredragshållare kommer att bjudas in och det är viktigt att
säkerställa TrV’s medverkan.

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen
tillsammans med Svevia. Planeras för studiebesök på väg 155. Tiden blir troligtvis i
februari 2012. Tänkbara punkter på dagordningen är självkompakterande betong
(SKB), prefabarmering och BIM

-

Studiebesök för ”yngre” konstruktörer. Konstruktionsföretagen anordnar
studiebesöken och ett rullande schema har tagits fram . Listan ser ut: 1)Vectura,
2)ELU, 3)Ramböll, 4)Cowi, 5)ÅF/(Gatubolaget), 6)Inhousetech, 7)WSP, 8)Sweco.
Två studiebesök per år är önskvärt.
Vectura har planerat att besöka E45 Bohusmotet (Skanskas arbetsplats) i januari-12.
Fredrik Thunström kontaktar ELU och påminner om att de står på tur att arrangera
därefter.

-

Förslag på nya kurser/seminarier är en serie seminarier avseende BIM. Fokus på dessa
seminarier är att få till bättre samverkan mellan entreprenörer, konsulter och beställare.
Som det är idag så finns det ingen gemensam linje mellan de olika projekten som tas fram
åt TRV. Pilotprojekt eftersträvas.

3. Brobyggardagen, Årets brobyggare, Jury
-

Arbetet med 2012 års brobyggardag pågår. Programmet är fastställt och inbjudan är
utskickad.

-

Alla uppmanas återigen att sprida info om ansökan till ”Årets brobyggare 2011”.
Kriterier finns på hemsidan och ett formulär för ansökan är framtaget.

-

Vad gäller juryn som utser årets brobyggare kommer halva juryn sitta kvar och halva
ersättas. Sittande är Annika Oskarsson Trafikkontoret, Lennart Askling Trafikverket
och Karl-Gunnar Lundström WSP. Mario Plos Chalmers är ny jurymedlem och två
till ska tillsättas men är ännu inte utsedda.
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4. Framtida byggande – Universeum
-

Kerstin Åkesson från Universeum presenterade hur ”Framtida byggande”
(Brosamverkans samarbete med Universeum för att locka ungdomar till branschen)
hade genomförts under hösten. Det var bra respons från medlemsföretagen och
positivt gensvar från alla deltagare.

5. Hemsidan
-

Annika Romell sköter uppdateringen av hemsidan. Uppdatering av nya medlemmar
ses över av Fredrik Thunström.

-

Programmen för alla Brobyggardagar kommer att läggas in på hemsidan.

-

Planer på att lägga upp kortfattad projektfakta (entreprenör, konstruktör,
byggtid etc.) samt bilder från pågående och avslutade broprojekt finns. Utreds
hur detta kan presenteras på hemsidan.

-

Förslag på hemsidan mottages tacksamt av brosamverkan Väst och förslagen kan
skickas till Annika Romell.

6. Övriga frågor
-

Statuterna och marknadsföringen för stipendiet diskuterades. Hur når vi ut
med information att det finns, idag ”bara” presenterat på hemsidan. Informera
på brobyggardagen? Kan sökas för exjobb, studiebesök, tester i pågående
projekt mm. Kent Gylltoft informerade om att Chalmers ofta har uppslag på
exjobb men att det ibland faller på finansiering av försök etc.

-

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

-

Bör Brosamverkan verka över hela landet och behövs ett namnbyte i så fall?
Frågan diskuterades och motivet är främst att låsa namnet ”Brosamverkan”
för att sedan kunna samverka med andra regionala föreningar i landet om
sådana bildas. Förslag från medlemmarna att i så fall låsa Brobyggardagen till
Göteborg. Informerades om att styrelsen kommer att lägga ett förslag om
namnändring till kommande årsmöte.

-

Årsmötesdatum är bestämt till 2012-03-28 kl.09.00 i Swecos lokaler.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2012-03-08. Inbjudan går ut i
början av januari (räcker enligt stadgar).

7. Nästa möte
Nästa medlemsmöte 2012-03-28 (efter årsmötet) i Sweco´s lokaler.
Vid protokollet

Kenneth Wahlqvist

