
Peter Utgenannt, RISE

Hemsida: www.svenskacir.se
E-mail: cirsekretariatet@ri.se

CIR-dagen 2020

Översvämningar, höga flöden och klimatförändringarnas 
inverkan på infrastrukturen

CIR - svenska gruppen för CIB, IABSE och RILEM

http://www.svenskacir.se/
mailto:cirsekretariatet@ri.se


Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kort om CIRTre internationella organisationer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.�IABSE kanske mest känd för er som är här, fokus på brobyggandeCIB was established in 1953 as an Association whose objectives were to stimulate and facilitate international cooperation and information exchange between governmental research institutes in the building and construction sector, with an emphasis on those institutes engaged in technical fields of research. IABSE deals with all aspects of structural engineering: the science and art of planning, design, construction, operation, monitoring and inspection, maintenance, rehabilitation and preservation, demolition and dismantling of structures, taking into consideration technical, economic, environmental, aesthetic and social aspects. The term 'Structures' includes bridges, buildings and all types of civil engineering structures, composed of any structural material.�The mission of the association is to advance scientific knowledge related to construction materials, systems and structures and to encourage transfer and application of this knowledge world-wide.The GoalsThis mission is achieved through collaboration of leading experts in construction practice and science including academics, researchers, testing laboratories and authorities.The three main goals of RILEM are:to promote sustainable and safe construction, and improved performance and cost benefit for society,to stimulate new directions of research and its applications, promoting excellence in construction,to favor and promote cooperation at international scale by general access to advanced knowledge.



• Boverket
• Brandskyddslaget AB
• Centerlöf & Holmberg AB
• Chalmers Tekniska Högskola, 

Konstruktionsteknik
• Cementa AB
• Formas
• IQ Samhällsbyggnad
• Kungliga Tekniska Högskolan, 

Byggvetenskap
• Luleå Tekniska Universitet, 

Samhällsbyggnad
• Lunds Tekniska Högskola, 

Konstruktionsteknik och 
Byggnadsmaterial

• NCC Construction Sverige AB
• Norconsult AB 
• Ramböll Sverige AB
• RISE Research Institutes of Sweden
• Samhällsbyggarna
• Svenskt trä
• Stålbyggnadsinstitutet
• Svenska Betongföreningen
• Svenskt Trä
• SWECO Civil AB
• Trafikverket
• Tyréns AB
• WSP Sverige AB
• ÅF AB

Föreningen CIR:s huvudmän

Presentatör
Presentationsanteckningar
22 deltagande företag, föreningar, myndigheter mm, det är en bra mix!�MEN, det är öppet för fler deltagare



Styrelsen inom CIR
Består av:
• Peter Simonsson, Trafikverket (ordförande)
• Anna Jacobson, Tyrens
• Tobias Larsson, NCC
• Ebbe Rosell, Trafikverket
• Folke Björk, KTH
• Björn Källander, Svensk Trä
• Anders Rönneblad, Cementa
• Robert Jansson McNamee, Brandskyddslaget
• Peter Utgenannt, RISE

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som de flesta kanske hörde av inspirationsföreläsaren, Jonas Eriksson igår, så gör vi saker bättre tillsammans och här är gruppen som arbetar tillsammans för CIR.



CIR:s aktiviteter

Under 2019
• CIR-dagen - Explosion- och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar, jan 2019
• CIR-dagen i Stockholm, 22 maj Stockholm
• Seminarium för brokonstruktörer 24 oktober
• Seminarium - Fukt- och vattenskador - erfarenheter, utmaningar och lösningar 

Ekonomiskt stöd till internationellt konferensdeltagande
• Under 2019 delades stöd till 4 forskare ut - Sök!

Nomineringar till moderföreningarnas utnämningar
2019 (IABSE Prize till Robert Hällmark, Trafikverket)
2018 (IABSE Honorary member, Lennart Elfgren, LTU) 

CIRs Internationella certifikat

Boka in CIR-dagen 2021 – 26 januari 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gäller för konferenser som organiseras av någon av våra huvudorganisationer.En ansökan har inkommit hittills i år!



Internationellt certifikat

Syftet med det internationella certifikatet är att:

• Synliggöra behovet för svensk byggsektor att rusta 
internationellt

• Synliggöra internationell kompetens på individnivå
• Att kunna användas som merithandling

Huvudmän kan nominera och en jury utvärderar. Kriterier 
finns på hemsidan  www.svenskacir.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Synliggöra behovet för svensk byggsektor att rusta för internationell verksamhet inom projektering, byggande, drift och underhåll samt FoU inom den svenska byggsektorn. Synliggöra den internationella kompetens som finns i Sverige på individnivå. Att kunna användas som merithandling för berörd individ. 

http://www.svenskacir.se/


CIRs internationella certifikat delas i år ut till….. 

Erik Serrano, LTH Andreas Andersson, KTH, Trafikverket

Grattis Erik och Andreas!



Program
09.00 - 09.10 Inledning och presentation av CIR                                                        

Peter Utgenannt 

09.10 - 09.30 Vatten ur ett klimatperspektiv – Hur ser flödena ut i en framtida värld? 
Anders Modig, Tyréns

09.30 - 09.50 Vattenrätt, översvämningar, vägar och de val vi måste göra              
Anita Wennström, Trafikverket 

09.50 - 10.10 Regeringsuppdrag om klimatanpassning av den byggda miljön 
Madeleine Hjortsberg, Boverket 

10.10 - 10.40 Kaffe 

10.40 - 11.00 Klimatförändringarnas påverkan på samhällsplanering och byggande 
Hans Björn, SMHI

11.00 - 11.20 Vattenflöde och vattennivåer – utformning enligt Krav Brobyggande 
Karl-Magnus Krona, Trafikverket 



Program
11.20 - 11.30 Bensträckare 

11.30 - 11.50 Klimatanpassning i projektet Västlänken                                    
Lennart Holmgren, COWI 

11.50 - 12.10 Flödespåverkan på infrastruktur Magnus Larson, LTH 

12.10 - 12.30 Diskussion och avslutning 

12.30 - 13.20 Lunch 

13.20 - 15.30 Presentationer från BBT-projekt





• Optimala betongbrolösningar med hänsyn till klimatpåverkan och investeringskostnad, 
Raid Karoumi, KTH 

• How will climate change impact our bridges and what can we do about it?,                     
Ivar Björnsson, LTH 

• Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt),                                         
Mohammad Al-Emrani, Chalmers 

• Framtagande av temperaturlaster i broar med allmänt tillgängliga klimatdata,              
Oskar Ivanov-Larsson, LTH 

• Metod för hållbarhetsbedömning av broar,                                                                       
Kristine Ek, NCC 

Presentationer från BBT-projekt
Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE Research Institutes
of Sweden arbetat fram ett branschprogram för forskning och innovation avseende 
Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). 
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