
CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer med 
likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom 
byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhets-
återföring samt genom forskning och innovation. De är alla 
materialneutrala och har inbördes olika men tydligt kom-
pletterande arbetsfält. Organisationernas samlade aktivi-
teter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande 
planering, projektering, byggande, underhåll och förvalt-
ning liksom återvinning och återanvändning. 

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har 
målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte 
av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat 
internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. 
CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell infor-
mation som medverkar till att höja deras professionella 
kompetens.

CIR arbetar genom:

• att stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt 
 medverkar till att dess/deras mål förverkligas i Sverige

• att föreslå och genomföra internationella konferenser
 i Sverige 

• att stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s 
 konferenser i Sverige

• att samverka med andra organisationer och föreningar
  med likartade mål

• att förmedla internationella kontakter 

• att stimulera och medverka till svenskt aktivt 
 deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter

Gemensam svensk grupp för 
CIB, IABSE och RILEM – CIR

• att anordna seminarier, diskussioner och studiebesök

• att hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter  
 i den internationella omvärlden.

Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i 
CIB, IABSE och/eller RILEM. Som medlem får man bland an-
nat tillgång till ett brett kontaktnät och en mängd nyttig 
information på föreningens hemsida.   
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För mer information om den svenska föreningen och våra 
arrangemang besök vår hemsida:

www.cib.iabse.rilem.se

Information om de internationella föreningarnas verksam-
het fi nns på respektive förenings hemsida. 

IABSE:   www.iabse.ethz.ch

RILEM: www.rilem.org

CIB: www.cibworld.nl

CIB  International Council for Research and Innovation in Building and Construction

IABSE  International Association for Bridge and Structural Engineering

RILEM  International Union of Laboratories and Experts in Construction, Materials,  
 Systems and Structures
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Nationalkommitté (fullmäktige)

Förvaltningsutskott Styrelse Tillfälliga kommittéer
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Om ni har frågor angående föreningen eller vill bli med-
lemmar kontakta gärna föreningens sekretariat via mail 
eller post: 

Sekretariatet för Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Bygg och Mekanik
Box 857 
SE-501 15 Borås
e-mail: cir@sp.se
Tel: 010-516 51 07 
Fax: 033-13 45 16
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