
NÄR: Tisdagen den 2 februari 2021, kl 9.00 - 12.00

VAR: Digitalt, länk skickas med separat mail 

Svenska gruppen inom CIR

Välkommen till

CIR-seminarium
Gestaltning av infrastruktur 

Organiseras av svenska gruppen inom CIR



Program
09.00 - 09.10 Inledning och presentation av CIR

Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

09.10 - 09.35 

Gestaltning Förbifarten – 
när konstnärer står för gestaltningen 
Om den konstnärliga processen bakom ett  komplext och 
omfattande gestaltningsuppdrag. 
Vad är vinsten med att anlita en konstnär i ett stort 
byggprojekt?
Tankar om samarbete mellan konstnär och övriga aktörer 
som ingår i ett projekt av denna kaliber.

Backa Carin Ivarsdotter, Ivarsdotter

09.35 - 10.00 Funktionell Gestaltning 
Funktionell gestaltning innebär en sammanvägning av
• dels utformning av ett antal beståndsdelar för
produktionsoptimering i investeringsskedet
• dels utformning av repetitiva delar i anläggningen för
effektivisering av framtida underhåll.
Det handlar om utveckling av princip- och typlösningar.
Arbetet är sprunget ur ett utvecklingsarbete i Nya Stambanor
och broar är första delområdet som utreds.

Lina Tomczak, Trafikverket

10.00 - 10.25 

Gestaltning ur ett investeringsperspektiv 
Hur blir det byggda och varför? 
Allt får en form, oavsett om vi lagt ned omsorg om den eller 
inte. Genom ett utvecklingsprojekt där vi utvärderat 
Trafikverkets byggda anläggningar har vi identifierat ett antal 
tendenser. Tendenserna belyser både framgångsfaktorer och 
brister i utformningsprocessen och hur det påverkar 
slutresultatet och upplevelsen av våra anläggningar

Kajsa Ström, Trafikverket

10.45 - 11.10 Vardagens rörelser – infrastrukturens arkitektur
Om formens och rörelsens betydelse i de vardagliga 
miljöer vi alla vistas i och färdas genom dagligen. En 
exposé av projekt från arkitektkontoret &Rundquist.

Henrik Rundquist, &Rundquist

10.25 - 10.45 Bensträckare

Konstbyggnader
Tankar och erfarenheter om gestaltning av infrastruktur 
med egna och internationella exempel. 

Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå

11.35 - 12.00 Diskussion och avslutning

11.10 - 11.35 

Anmälan
Anmälan görs på www.svenskacir.se.
Sista anmälningsdag är den 29 januari.
Teamslänk till mötet skickas ut separat.




