BROSAMVERKAN
Minnesanteckningar från medlemsmöte 2017-12-08
Plats: Sweco
Närvarande:

1.

Anders Berne
Anders Lindvall
Bo Gustafsson
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Max Fredriksson
Rikard Migell
Thomas Darholm
Thomas Riggers

DAB
Thomas Concrete Group
Göteborgs byggledning
Veidekke
Skanska
Brokontroll
Sweco
Skanska
Trafikverket
Veidekke
PEAB
Trafikverket
Inhouse Tech
Inhous Tech
COWI
Inhouse Tech

Mötets öppnande
Martin hälsar alla deltagare välkomna till mötet.

2.

Stipendiatföredrag, Steel sandwich deck
Peter Nilsson, som har tagit emot Brosamverkans stipendium, presenterade kring sitt
doktorandprojekt med titeln ”Steel sandwich deck”
Presentationen finns bifogad.

3.

Professur, Produktionsanpassad konstruktionsteknik
Mats Karlsson, adjungerad professor i Brobyggnad, redogjorde för vad som hänt under det
gångna året inom professuren. Bland annat presenterades följande punkter:
•

Genomgång av projekt inom professuren.

•

Genomgång av deltagande i kurser för studenter.

•

Genomgång av publikationer (artikel vid IABSE symposium i Vancouver september
2017).

•

Genomgång av tankar kring program för forskning.

Presentationen finns bifogad.
4.

Standardiseringskommittén för betongkonstruktioner. SIS/TK 556
Brosamverkan deltar i SIS/TK 556 ”Betongkonstruktioner”, där Max Fredriksson från
Inhouse Tech representerar Brosamverkan.
Max presenterade vad som har hänt under gångna året inom standardiseringen. Huvuddelen
av arbetet har handlat om hur Eurokod 2 skall revideras. Detta arbete skall preliminärt vara
klart 2023.

Presentationen finns bifogad.
5.

Vad händer i branschen / trender
Punkten ajournerades till nästa medlemsmöte.

6.

7.

Kurser, seminarium, studieresor mm
•

Studieresor
Under våren 2017 gjordes en lyckad studieresa till London. 19 deltagare. Tre
studiebesök genomfördes under resan. Deltagarna var nöjda.
Under våren 2018 planeras en ny studieresa, preliminärt till Hålogalandsbron.

•

Konstruktionscentrum.
Brosamverkan är ekonomisk garant för Konstruktionscentrum.
Senaste aktiviteten inom Konstruktionscentrum var Design och Konstruktionsdagen,
som i år arrangerades 27 november. Temat för dagen var ”Hållbar dimensionering
och byggnation”.

•

Vidareutbildning av yrkesverksamma konstruktörer.
Det som kan uppnås med ett sådant system är:
- Bättre kvalitet.
- Bättre säkerhet (på arbetsplatsen).
Denna utbildning tas fram i samarbete med Chalmers. Chalmers är också med i ett
BBT-projekt (tillsammans med TrV och andra beställare) där ett meriteringssystem
för yrkesverksamma konstruktörer skall tas fram. Inom projektet har en workshop
arrangerats november/december 2017 för att diskutera kring detta.
Internationells finns det meriteringssystem för yrkesverksamma konstruktörer, t.ex. i
Storbritannien.
Frågan kring behovet med vidareutbildning och meriteringssystem för
yrkesverksamma konstruktörer är också något som har tagits upp i
Anläggningsforum.

Brobyggardagen
Martin presenterade inbjudan och programmet för Brobyggardagen 2018 som finns publicerat
på hemsidan. Anmälan har också öppnat.

8.

Hemsidan
Hemsidan visades upp.
Medlemslistan behöver revideras. Bland annat bör Bilfinger tas bort och Implenia, som köpt
Bilfingers byggverksamhet, tillfrågas om de vill vara medlemmar.
Deltagarna på mötet uppmanas att ta sig en titt på hemsidan och komma med synpunkter på
sådant som behöver revideras.

9.

Övriga frågor
Behovet av en kurs för yrkesarbetare togs upp.
Det uppleves att det är mycket fel/avvikelser vid besiktningar.
I en sådan kurs bör även arbetsledning/byggledning inkluderas.

10.

Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte, kombinerat med årsmöte, planeras till 23 mars 2018 hos Sweco.
Årsmöte. 9:00-10:00
Medlemsmöte. 10:00-12:00

11.

Jullunch
Mötet avslutades med en gemensam jullunch.

Vid protokollet

Anders Lindvall

