
Bristande helhetssyn leder ofta till omfattande ombyggnadsåtgärder, hög energianvändning och 
hälsoproblem, menar grundarna av Grupp Atmen. Tillgänglig kunskap bör omsättas bättre i praktiskt 
kunnande. Organisationen vill lyfta fram de goda exemplen och startar under 2014 ett nytt oberoende 
forsknings- och utbildningscentrum för byggnadskonst, Atmen Center. - Nyckeln till vackra, hållbara och 
ändamålsenliga byggnader heter generalistkompetens, hantverksskicklighet och livscykelperspektiv, berättar 
Daniel Andersson, ordförande.
 

Varberg den 13 januari 2014
Atmen – framtidens byggande
Grupp Atmen är en nystartad organisation för byggnadskonst. Organisationen arbetar för ett sammanhållet 
synsätt på forskning, planering och byggande i Sverige. – Vårt mål är att lagstiftning, normer och branschsyn 
ska premiera hantverksskicklighet, långsiktig kvalitet och livscykelperspektiv, säger Daniel Andersson,ordförande.

Sedan Grupp Atmen bildades har man gett ut två skrifter och startat ett första projekt, en förstudie, som ska 
mynna ut i ett oberoende forsknings- och utbildningscenter inriktat på både teoretisk och praktisk kunskap.

- Vår avsikt är dels att verka för kunskapsutbyte mellan våra medlemmar och samhället, dels att bedriva 
projektfinansierad och kommersiell FoU- och utbildningsverksamhet inom framtida Atmen Center, berättar 
Daniel Andersson, som fortsätter: Vi har redan flera värdefulla projektuppslag och verksamheten kommer att 
starta under 2014.

Helhetsgrepp och systemtänkande
Grupp Atmen styrs idag av några mycket engagerade människor med bred kompetens inom byggande och 
förvaltning: Planeringsteori och materialfrågor, byggledning, ekonomi/förvaltning, miljö-/hälsoaspekter 
med mera. Övriga tre grundare, professor i Byggteknik Christer Harrysson, restaureringsarkitekt Per 
Arne Ivarsson och byggmästare Bengt Adolfi, har alla mångårig erfarenhet av bland annat projektering, 
byggledning, skadeutredning, forskning och undervisning. De berättar samstämmigt att kunskap många 
gånger finns i branschen och samhället, men kunskapen kan utnyttjas bättre.

- Vi kan se tillbaka på över 40 års praktisk erfarenhet och konstaterar att kunskap finns, men den 
utnyttjas inte i tillräcklig utsträckning. Istället krävs nytänkande och samverkan som tar helhetsgrepp över 
hela byggprocessen, menar de och fortsätter: – Brist på kunskap och helhetssyn kan leda till allvarliga 
felbedömningar. Ta energiområdet som exempel, där stämmer teorier och beräkningar alltför sällan i praktiken.

Livscykelperspektiv viktigt
De fyra grundarna menar att såväl beställare, förvaltare, projektörer, entreprenörer som forskare bör ha en 
sammanhållen generalistkompetens för byggnaden, dess funktion och ekonomi sett ur ett livscykelperspektiv. 
Samma generalistkompetens ska även gälla för den övergripande samhällsplaneringen.

- Det är viktigt att en helhetsförståelse för hus och byggnadskonst styr byggandet. Vi vill därför föregå 
med gott exempel genom att vår kunskapsbank och forskning ska vara helhetsmässigt användbar och tillämpbar 
i svenskt klimat. Goda exempel och beprövade tekniker ska känneteckna Grupp Atmen och Atmen Centers 
verksamhet, till nytta för våra medlemmar och samhället i stort, avslutar Daniel Andersson.
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För frågor om förstudien, kontakta
Per Arne Ivarsson, projektledare 
Tel. 070-822 11 34  
E-post: pa.ivarsson@atmen.se

För frågor kontakta
Daniel Andersson, ordförande
Tel. 070-553 97 73
E-post: info@atmen.se

Se även www.atmen.se och internetversionen av infoskriften Grupp Atmen – presentation & matrikel no. 2




