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CIB

• Har 500 medlemsorganisationer med 5000 experter som
deltar i mer än 50 kommissioner - Inom forskningsområdena
byggande och byggkonstruktion.

• Alla världens större byggforskningsinstitut är medlemmar.

• Utom tekniska frågor finns det nu också aktiviteter fokuserade 
på som organisation och ledning, bygg- och 
fastighetsekonomi, juridik kring fastigheter och upphandling, 
arkitektur, stadsplanering och sociala aspekter.

• Nästa riktigt stora event hålls i Tammerfors 2016

www.cibworld.nl



IABSE
International Association for 

Bridge and Structural Engineering

Syftet med föreningen är att utbyta kunskap och att utveckla 
kunnandet inom byggkonstruktion globalt för professionens och 
samhällets bästa

Föreningen har följande mål:
• att främja samarbete och förståelse mellan alla som arbetar 

med byggkonstruktion genom globalt  utbyte av kunskap och 
erfarenheter

• att uppmuntra konstruktörers  medvetenhet och 
ansvarstagande gentemot mot samhällets behov

• att uppmuntra det arbete som krävs för framsteg inom 
byggkonstruktion

• att förbättra och främja samarbete och förståelse mellan 
organisationer med likartade mål.

www.iabse.org



RILEM

RILEM ska främja vetenskaplig kunskap relaterad till 
byggmaterial, system och strukturer och uppmuntra överföring 
och tillämpning av denna kunskap i hela världen. Huvudmålen 
för RILEM är:

• att främja en hållbart och säkert byggande och bättre 
prestanda och kostnadseffektivitet för samhället,

• att stimulera nya inriktningar på forskning och dess 
tillämpningar, och främja hög kvalitet i byggandet,

• att gynna och främja samarbete på internationell nivå genom 
allmän tillgång till avancerad kunskap

Det sker genom samverkan med ledande experter inom byggpraxis och 

vetenskap, inklusive akademiker, forskare, laboratorier och myndigheter som 

gör testning. RILEM har tekniska kommittéer som delar information om 

speciella aspekter och problemområden för alla  de viktiga byggmaterialen. 

www.rilem.org



• Boverket

• CBI Betonginstitutet

• Centerlöf & Holmberg AB

• Chalmers Tekniska Högskola, 
Konstruktionsteknik

• Cementa AB

• Formas

• Högskolan i Gävle

• IQ Samhällsbyggnad

• Kungliga Tekniska Högskolan, 
Byggvetenskap

• Lunds Tekniska Högskola, 
Konstruktionsteknik och 
Byggnadsmaterial

• Luleå Tekniska Universitet, 
Samhällsbyggnad

• NCC Teknik

• Norconsult AB 

• Ramböll Sverige AB

• Reinertsen AB

• Saint-Gobain Byggprodukter AB 
(Weber) 

• Skanska Sverige AB

• Stålbyggnadsinstitutet

• Svenska Betongföreningen

• Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
SP

• SWECO / Vectura

• Tyréns

• Trafikverket

• WSP

Föreningen CIR:s huvudmän



CIR:s aktiviteter

• CIR-dagen
Dagen efter Brobyggardagen på våren och med inriktning Bro 
och Anläggning, 26 Januari 2016 – i Göteborg.

• Höstseminarium
”EKS 10” som hålls idag, 1 december 2015.

• Seminarier och workhops i samarbete med SBI, SVR, IQS m.fl.

• Ekonomiskt stöd till internationellt konferensdeltagande
Sök!

• Delar årligen ut Internationellt Certifikat 
Mottagare nomineras av föreningens huvudmän.
Kan du nominera en kandidat?

• IABSE-kongressen 2016 i Stockholm!



Welcome to the 19th Congress of IABSE in Stockholm 

September 21-23, 2016

www.iabse.org/Stockholm2016



www.cib.iabse.rilem.se

Mer om CIR!



Dagens program, EKS 10

10.00           Inledning - Mikael Hallgren, Tyréns, ordf. CIR

10.10           Regelkedjan – Anders Larsson, Boverket

10.30           Vad är EKS och eurokoderna – Peter Johansson, Boverket

11.05           Genomgång av avdelningar i EKS 10 - Anders Larsson, 
Björn Mattson, Dan Petersson, Boverket

12.00           LUNCH 

13.00           Forts. avdelningar i EKS 10 – Dan Petersson, Boverket

13.20           Framtida arbete - vad är på gång – Peter Johansson, Boverket

13.35           Byggnadsinspektör om hur de hanterar krav på bärförmåga i 
samband med tekniskt samråd – Lars Nygård, Stockholm Stad

14.00           Kontrollansvarigas uppgift när det gäller kontroller (av bärförmåga) 
i kontrollplanen – Sophie Nilsson, Sonico

14.25           FIKA

14.55           Kontroller enligt entreprenadavtal – Roger Persson, NCC

15.20           Kontroller i projekteringen enligt en konstruktör –
Mikael Hallgren, Tyréns

15.45           Summering av dagen – Mikael Hallgren och Björn Mattsson

16.00           Slut för dagen


