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ANLÄGGNING

 AMA är skriven av branschen för branschen. Snart släpps remissutgåvan av  
AMA Anläggning 23 och som vanligt kommer den att gå ut för allmän granskning och  
därmed tillgängliggöras för alla. Så ta chansen och få en inblick i utformningen av den  
nya utgåvan och möjligheten att påverka innehållet i AMA Anläggning 23.
 

SAMMANSTÄLLT AV:  CAROLINE LINDBL AD, THOMAS LINDQVIST, Y VONNE BRINCK , MARTIN JONSSON OCH MATS WERNER

Remiss 
AMA Anläggning 23

Uppdateringen av AMA, RA och MER 
Anläggning sker vart tredje år. Det är ett 
omfattande arbete som involverar ett stort 
antal personer. Bara själva arbetsgruppen 
som är direkt inblandad i arbetet består av 

mer än 40 personer fördelat på 11 
sektorgrupper. Till det arbetar ett antal 
specialister och sakkunniga för olika 
områden. Det sker en hel del förändringar 
i varje ny utgåva för det finns ett stort 

behov av översyn inom ett flertal områden. 
Här redovisas ett urval av de förändrings-
förslagen men i skrivande stund har allt 
ännu inte ”landat” och förändringar kan 
ske innan remissen går ut.

Foto: Caroline Lindblad

MARTIN JONSSON
AMA-redaktör Anläggning

AB Svensk Byggtjänst



23AMA-nytt – Anläggning 1/2022

 NYA UTGÅVOR AV BETONGSTANDARDERNA SS-EN 206 OCH SS 137003 

Texterna avseende betong är uppdaterade i 
remissen och anpassade till de senaste 
utgåvorna av betongstandarderna SS-EN 
206 och SS 137003.

Uppdateringen av standarderna ger en 
betydande möjlighet att minska koldioxid-
utsläppen

Den svenska tillämpningsstandarden  
SS 137003 har öppnat upp för fler binde-
medelssammansättningar. För AMA och 
RA är det omfattande förändringar men de 
medför en betydande möjlighet att minska 
koldioxidutsläppen. 

Det är inte längre tillåtet att i en pro-
duktstandard ange vem som får utföra nå-
got, varför bland annat krav på ackredite-
ring och normativ hänvisning till Betong-

föreningens Betongrapport 8 har strukits. 
Därför kommer krav rörande kompetens, 
utbildning och ackreditering att föras in 
som beställarkrav i AMA.

Om man redan nu vill dra nytta av förde-
larna som finns i och med standarduppda-
teringarna av SS-EN 206 och SS 137003 
kan det hanteras genom Trafikverkets änd-
ringar och tillägg till AMA Anläggning 20, 
för vilken en ny version är planerad. Änd-
ringarna är också planerade att införas i be-
skrivningsdelen för AMA-nytt 2/2022. 

Läs mer i artiklarna ”Betong med mins-
kad klimatpåverkan ” och ” Uppdatering av 
AMA-Anläggning på grund av nya  
SS 137003 och strävan att minska betongs 
koldioxidavtryck” på sidorna 38-41.

 STRECKKODER 

Streckkoderna i AMA och RA Anläggning 
har arbetats bort. Den främsta anledningen 
till att de har funnits är för att spara plats i 
den tryckta boken, vi har inte behövt  
upprepa identisk text. 

Streckkoder har använts för att ange 
kategori A, B eller C för asfaltsbeläggningar 
under DCC och för att ange förläggnings-
sätt för rörledningar under PB. 

Det blir nu tydligare i RA vilka kombi-
nationer som kan vara aktuella när streck-
koderna ersätts med de fastställda koderna 
för produktionsresultat.

 VA 

Samarbete med andra teknikområden har 
lett fram till förslag om att ta bort 
underliggande koder för VA-tillämpningar 
under EBE.2153 Platsgjutet stöd, 
fundament e d. Detta öppnar upp för fler 
tillämpningar och stöd och fundament 
kan hanteras med okodade underrubriker.

Principritningarna CBB.311:1, 
CBB.3121:2, CBB.3121:3, PBC och 
PDC.111 har justerats för att bli tydligare.

 STRECKKODER UTGÅR  

 UNDER AVSNITT PB 

Det har varit ett stort och omfattande  
arbete att gå igenom streckkoderna under 
PB och vilka kombinationer av förlägg-
ningssätt som ska vara kvar och krav- och 
rådstexter för dessa. Arbetet har också  
resulterat i några nya koder och rubriker, 
till exempel koder för plöjning och tryck-
ning/borrning av kabelskyddsrör. Läs mer 
om streckkoder i inledningen av artikeln.

 KATODISKT SKYDD 

Det har kommit synpunkter från 
branschen på rubriker om elektrokemiskt 
skydd. Förslaget är att överliggande kod 
DEM får rubriken katodiskt skydd. 

I skrivande stund pågår detaljarbete med 
vilka underliggande koder och texter för 
dem som ska tas med i remissen.

 BERGRENSNINGSKLASS 

Tillägget för bergrensningsklass 4B har 
tagits i bort i MER. Motivet är att tillägget 
för de allra flesta tillämpningar inte blir 
aktuellt då den rensning som blir aktuell 
normalt omhändertas genom kravet under 
kod CBC i AMA att ”berget ska schaktas 
till teoretisk bergkontur och så att fast berg 
inte förekommer inom teoretisk bergkontur”.

 BERGSCHAKT FÖR TUNNEL  

 OCH BERGRUM 

För bergschakt för tunnel och bergrum har 
de underliggande koderna CBC.61 och 
CBC.62 strukits då indelning i under-
koder upplevts onödig och begränsande.  
I stället har samtliga krav och råd inarbetats 
direkt under CBC.6. 

Artikeln fortsätter på nästa uppslag  Foto: Tobias Sterner
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AMA-redaktör Anläggning
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På Amanuensgatan i Rosendal i Uppsala finns den här regnbädden och den hör hemma under 
DCL.241 då den har ytligt intag av dagvatten. Den har en inloppslösning med en beteckning som 
leder in dagvattnet till ett sandfångskar där vattnet sedan går in i regnbädden genom att brädda 
över kanten. Foto: Kent Fridell

På Kolonivägen i Stockholm finns den här regnbädden och den hör hemma under DCL.242 då den 
har intag av dagvatten under markytan. Inloppet sker via en vanlig rännstensbrunn som är kopplad 
med tät ledning till en fördelningsbrunn mitt i planteringen. Därifrån leds dagvattnet ut i  
växtbädden via två spridarrör. Foto: David Zinders

 REGNBÄDDAR 

”Äntligen!” sa en tidigare kollega när hon 
fick reda på att regnbäddar arbetats in i  
Anläggning 23. 

Vad är då en regnbädd? För att reda ut 
begreppet genomfördes en workshop hösten 
2021 med rubriceringen ”Att säkerställa 
funktionella växtbäddar för hantering av 
dagvatten och underlätta projektering av 
dessa” där ämnet diskuterades av ett tjugotal 
experter. 

Resultatet av detta bidrog i utformningen 
av avsnittet DCL.24. Det finns två 
huvudtyper av regnbäddar beroende på om 
dagvatten förs in ytligt eller under 
markytan. Därför har två underordnade 
koder införts för dessa.

• Regnbädd med ytligt intag.  
En regnbädd med ytligt intag av 
dagvatten beskrivs under DCL.241 
Regnbädd med ytligt intag. För 
inspiration och förståelse för regn-
bäddens funktioner finns även 
Figur RA DCL.241/1 att ta del av i 
remissen.

• Regnbädd med intag under markytan.  
En regnbädd med intag under 
markytan beskrivs under DCL.242 
Regnbädd med intag under markytan. 
För inspiration och förståelse för regn-
bäddens funktioner finns Figur RA 
DCL.242/1 att ta del av i remissen.

 KULKVARNSVÄRDE ERSÄTTS 

Materialtabeller under CB, CE och DC 
anpassas genom att kulkvarnsvärde ersätts 
med micro-Deval (MDE) och Los Angeles-
värde (LA). Kopplat till detta kommer även 
bergtyper att anpassas, där tidigare berg-
typer 1, 2 och 3 ersätts av bergtyper A, B, C 
och D. Bergtyperna A och B motsvarar de 
tidigare bergtyperna 1 och 2 medan 
tidigare bergtyp 3 delas upp i bergtyperna 
C och D. 

 FÖRSTÄRKNINGSLAGER FÖR  

 DAGVATTENHANTERING 

I och med införandet av regnbädd i 
remissen för Anläggning 23, har krav- och 
rådstexter för förstärkningslager för 
dagvattenhantering införts. Dessa återfinns 
under kod DCB.24 och denna typ av 
förstärkningslager är tänkt att användas 
under eller i anslutning till en regnbädd där 
de primära egenskaperna för lagret är 
magasinering av vatten och en god 
rotutveckling. 

 FÖRÄNDRINGAR UNDER PDY 

Det kommer att bli en justering av koden 
PDY.6. I remissen är förslaget att låta den 
kodnivån bli en överliggande kod för till-
behör som behövs för växt- och regnbäddar. 

Förutom luftbrunn får sandfångskar och 
inloppsplatta koder under PDY.6.  
Sluten tank föreslås att få kod PDY.7. 
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 MARKBELÄGGNING,  SLÄNTBEKLÄDNADER OCH KANTSTÖD  

Under denna uppdatering har fokus lagts 
på strukturen och texterna för markbelägg-
ning, speciellt för natursten.

 För släntbeklädnader av natursten – 
DCK.11, betongplattor – DCK.12 och 
marktegel – DCK.13 hämtas krav på 
material och utförande från koderna för 
markbeläggning.

Kantstöd
Texter och principritningar för kantstöd av 
granit och betong med motstöd har länge 
sett likadana ut i AMA men nu är avsnittet 
genomarbetat. Principritningarna DEC.11 
till och med 13 utgår och ersätts med figurer 
i AMA. För mycket starkt trafikerade  
platser och där särskilt stor hållfasthet mot 
påkörning erfordras har principritning 
DEC.14 omarbetats. Den behöver åberopas 
i den tekniska beskrivningen för att bli  
gällande.

Fris tas bort från begreppsbestämningen
Begreppsbestämningen för fris – en enkel 
rad – kommer att tas bort då det har visat 
sig att den inte har fyllt sin funktion. Alla 
arbeten kommer att mätas i kvadratmeter, 
läs mer i delen om MER.

 
Förändringar i kodstrukturen
Trä, som nu ligget tillsammans med 
marktegel, flyttar till DCG.5, där det även 
öppnas upp för beläggningar av kork. 
DCG.5 är idag koden för beläggningar av 
plast och det har kommit synpunkter på att 
gummi och plast bör ligga under samma 
kodben. Pyramiden byggs ut under 
DCG.4, som nu avser beläggningar av 
gummi, plast och dylikt. Detta leder också 
till justering av rubriker under koderna för 
demontering, under BEC, respektive 
rivning under BED.

Markbeläggning av natursten i stora dimensioner. 
Fisketorget, Oslo. Foto: Caroline Lindblad

Markbeläggning av smågatsten.   
Foto: Anders Junghage

 KODLISTOR FÖR PUNKT OCH  

 LINJEINFORMATION 

Ofta används samma kodlista för alla 
mätningstekniska arbeten inom en och 
samma entreprenad. 

För att förenkla kravställningen har råd 
avseende kodlistor för punkt- och linje-
information flyttats uppåt i pyramiden 
från BJB.2 till BJB.

 RÖRELSE OCH SÄTTNINGSMÄTNINGAR 

Två nya koder har införts BJB.113 Nät i 
plan för mätning av rörelser och BJB.124 
Nät i höjd för mätning av sättningar. Dessa 
koder möjliggör en mer detaljerad krav-
ställning på de nät som används för löpande 
rörelse- och sättningsmätningar. Råd avse-
ende kontrollmätning vid rörelse och sätt-
ningar är förtydligade under BJB.21 och 
BJB.221. 

Inmätning med totalstation, Holmen paper i 
Hallstavik. Foto: Caroline Lindblad

 ROSTSKYDDSMÅLNING AV SPALTER 

Rostskyddsmålning av spalter i bro föreslås 
få ett eget produktionsresultat under 
LCB.617. 

Detta görs bland annat för att kraven 
under målningskoderna för bro, där de 
tidigare har angivits, inte stämmer för 
spalter.

 PRINCIPRITNINGAR RÖRBRO 

Principritningar CBB.51:1-3 utgår då 
dessa numera återfinns i Bro och 
broliknande konstruktion, Byggande, 
TRVINFRA-00227.

 TÄTSKIKT 

Trafikverket kommer att införa flytapplice-
rade tätskikt enligt ETAG033 i regelverket 
för brobyggande, TRVINFRA-00227. 
Flytapplicerade tätskikt består av härdplaster. 
Varje tillverkare kan välja uppbyggnaden 
av lager samt ingående material utifrån 
ETAG 033. Befintliga koder passar inte för 
detta, varför en ny kodpyramid JBD skapas 
i BSAB för detta ändamål.

Med anledning av de stora och kostnads-
drivande problemen med blåsbildning under 
tätskiktsmattor på broar så har kraven avse-
ende utförande och kontroll skärpts för 
dessa arbeten. Artikeln fortsätter på nästa uppslag 
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 GEOTEKNISKA  

 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

I en utförandeentreprenad finns en etablerad 
praxis att entreprenören utför delar av  
dimensioneringen för flera moment och 
geokonstruktioner. 

Några exempel är pålning, sponter, rör-
tryckning, schaktslänter och transportvägar. 
Det uppstår ofta frågeställningar avseende 
vilka förutsättningar som entreprenören 
ska beakta och hur dimensioneringen ska 
redovisas. 

Det uppstår även otydligheter när krav 
på material, kontroll och utförande blandas 
med krav avseende dimensionering. Revi-
deringen föreslår därför att en ny kod 
BBB.4 introduceras där förutsättningar för 
dimensionering beskrivs för alla geo- 
konstruktioner som entreprenören ska  
dimensionera. 

Koderna under kapitel C och D renodlas 
så att de enbart hanterar material, kontroll 
och utförandekrav. För sponter blir föränd-
ringen speciellt tydlig, då BG temporär 
spont och CDF permanent spont föreslås 
samlas under CDF tillsammans med andra 
typer av stödkonstruktioner. 

Introduceringen av BBB.4 är även ett led 
i att påbörja anpassningen för kommande 
uppdaterat Europeiskt regelverk, där både 
geomodell och geoteknisk dimensione-
ringsmodell ska redovisas. Geomodellen 
som är basen för entreprenörens generella 
planering av sitt arbete, kommer fortsatt 
att återfinnas i BBB.1.

Foto: GeoVerkstan

 MUDDRING 

I AMA Anläggning 20 introducerades ett 
separat avsnitt CBD Muddring med syfte 
att tydliggöra krav för muddringsentrepre-
nader. I arbetet med revideringen har  
avsnitt CBD men även övriga koder och 
rubriker som ingår i ett förfrågningsunderlag 
för muddring genomlysts. 

Det innebär att det under ett flertal 
koder och rubriker noteras kompletterande 
skrivningar som är specifika för arbete i 
vatten och muddring. Det har även i vissa 
fall tillkommit koder och rubriker. 

Ett exempel är koder för undersökningar 
av turbiditet respektive suspenderad 
substans för att kunna ställa krav på tillåten 
grumling.

 FÖRKORTNINGEN ETS  

 BEGREPPSBESTÄMS 

Entreprenörens arbetsberedning föregås av 
en riskinventering som inkluderar bedöm-
ningar/analyser för att kunna specificera 
restriktioner, åtgärder och kontroller med 
tillhörande tröskel- och gränsvärden. Att 
detta är moment som krävs för en säker  
arbetsmiljö och begränsad påverkan på 
omgivning/tredjeman är allmänt accepterat. 

Det som under perioder har skapat frå-
geställningar är snarare förkortningen 
ETS. I AMA Anläggning 23 introduceras 
därför en begreppsbestämning av termen 
samt förtydliganden avseende kravställandet.

 KLASSIFICERING FÖR MASSOR  

 KOMPLETTERAS MED KONFLYTGRÄNS 

En annan aspekt av masshantering som 
skapar oenighet är klassificering av massorna 
vid hantering, transport och avlämnande 
till mottagningsanläggning. Massornas  
stapelbarhet, blöta eller inte blöta, respek-
tive hanterbara, är alla olika sätt att beskriva 
en subjektiv bedömning av massorna. 

I AMA Anläggning 20 infördes en första 
klassificeringsnyckel kopplad till material-
typ. I AMA Anläggning 23 kompletteras 
klassificeringen med konflytgränsen, vilket 
gör att subjektiviteten i bedömningen  
reduceras. 
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 VÄGLEDNING FÖR MASSHANTERING  

 SKA UNDERLÄTTA FÖR PROJEKTÖREN 

Hållbarhet är numera ett begrepp som 
inkluderas i planeringen av nya 
anläggningsprojekt. En viktig del är 
hantering av den resurs som finns inom 
entreprenaden i form av schaktmassor.

Inom ramen för sektorgrupp Mark och 
Grunds arbete har en vägledning för 
masshantering tagits fram, med syfte att 
underlätta för projektören att ta fram ett 
förfrågningsunderlag som inkluderar olika 
typer av massor. Vägledningen presenteras 
i en separat artikel. 

Konsekvensen av arbetet med väg-
ledningen har resulterat i ett flertal 
förtydliganden under flera koder, för att 
skapa förutsättningar för tydliga tekniska 
beskrivningar. För att i största möjliga mån 
skapa en samsyn mellan olika discipliner 
har även flertalet begrepp justerats. 
Målsättningen har varit att finna den 
gemensamma nämnaren mellan miljö-
balken, avfallsförordningen, natur-
vårdsverkets skrifter och branschens 
tolkningar. Detta är en utmaning som 
kommer att kräva fortsatt dialog.

 INVASIVA ARTER VID MASSHANTERING 

Masshanteringen inom en entreprenad 
måste säkerställa att den sker utan risk för 
spridning av invasiva arter. Ansvaret för att 
säkerställa att invasiva arter inte förs in eller 
sprids åligger verksamhetsutövaren. 

Det innebär att en inventering av arbets-
området krävs antingen innan etablering 
sker eller inför att delmoment med schakt-
ning och fyllning ska genomföras. Bestäl-
laren (verksamhetsutövaren) kan överlåta 
till entreprenören att utföra inventeringen 
som utförs inom ramen för arbetet. 

Det bör noteras att inventeringen ska  
utföras under växtsäsong så att det är  
möjligt att lokalisera och särskilja arter. 
Själva hanteringen av invasiva arter i  
samband med masshanteringen försvårar 
masshanteringen och skapar extra arbete. 

För att hantera frågeställningen föreslås 
därför kompletterande råd under ett antal 
koder och rubriker.

 OMGIVNINGSPÅVERKAN OCH DEN  

 ENSKILDA KONSTRUKTIONENS  

 BRUKBARHET 

Omfattningen på de krav som ställs på 
anläggningsprojektens genomförande 
avseende påverkan på omgivningen och 
tredje man, har successivt ökat genom 
åren. Detta ger ofta restriktioner avseende 
hur och även när olika arbeten inom en 
utförandeentreprenad får utföras. 

Under kapitel C införs en underrubrik 
som hanterar omgivningspåverkan och den 
enskilda konstruktionens brukbarhet. Här 
formuleras brukbarhetskriterium avseende 
bland annat tillåtna deformationer, 
spänningar, vattennivåer, vibrationer, 
buller och föroreningar. Här beskrivs även 
av beställaren tillhandahållna krav på 
kontroll och uppföljning. Detta för att öka 
tydligheten avseende vilka krav och 
kontroller som entreprenören ska förhålla 
sig till i planeringen av sitt arbete. 

Artikeln fortsätter på nästa uppslag 
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 VÄG – BUNDNA LAGER 

Arbetet inom denna sektorgrupp har 
primärt handlat om att strukturera om och 
förtydliga innehållet i AMA och RA med 
hänsyn till kategorierna A, B och C. 

Påverkan i innehållet med anledning av 
att streckkoderna under DCC utgår
I tidigare utgåvor har avsnitt DCC 
innehållit streckkoder. Streckkoderna i 
avsnitt DCC är tänkta att utgå och låta 
ersättas av de faktiska, fastställda BSAB-
koderna. 

Som en följd av detta kommer RA-texter 
att anpassas med hänsyn till aktuell 
kategori. Bland annat kommer RA-texter 
att utgå för arbeten som inte är aktuella för 
andra kategorier än A. 

Kopplat till detta utreds i skrivande 
stund möjligheten att ha olika kategori-
indelningsgrunder för bundna och 
obundna lager. För innehållet i RA skulle 
detta i praktiken innebära att förklaringen 
av kategorierna flyttas från kod DC till 
koderna DCB och DCC. För övrigt 
innehåll i AMA och RA innebär inte den 

Väg i Norrtälje från ett fågelperspektiv. Foto: Caroline Lindblad

 VÄG – KOMPLETTERINGAR 

Avsnitt DEG har varit huvudfokus för 
sektorgruppen för vägkompletteringar. En 
större uppdatering av kravstrukturen har 
varit aktuell i flera tidigare utgåvor av AMA 
Anläggning och nu har en del åtgärder 
vidtagits för att förbättra den. 

Bland förändringar som införts kan 
nämnas uppdaterade rubriker, flyttade 
kravtexter och tillkommande råd. Detta 
görs för att bättre spegla begrepp, produkter 
och arbetssätt som används inom olika 
delar av branschen samt för att underlätta 
för den som upprättar den tekniska 
beskrivningen. 

Del av räckeskonstruktion, nu som  
sammansatta produktionsresultat
Den som upprättar den tekniska beskriv-
ningen har inte alltid möjlighet att beskriva 
exakta räckesdetaljer, då delar av räckes-
konstruktionen beror på lösningar valda av 
räckesleverantören. 

I remissutgåvan av AMA Anläggning 23 
kommer ett alternativ att finnas för olika 
räckestyper att beskriva dessa som 
sammansatta produktionsresultat inklusive 
fundament. 

 
Skyddsanordningar
En annan viktig åtgärd har varit att tydligt 
skilja fordonsåterhållande skyddsanord-
ningar från icke fordonsåterhållande 
skyddsanordningar. 

För vidare läsning om bakgrund till  
ändringarna och om ett räckessystems alla 
ingående komponenter hänvisas till följande 
artiklar kopplade till AMA Anläggning 17, 
skrivna av Göran Fredriksson:
• Räcken en underskattad livräddare – 

Del 1, i AMA-nytt 2/2017
• Räcken en underskattad livräddare – 

Del 2, i AMA-nytt 1/2018 

föreslagna omstruktureringen någon 
skillnad, utan krav på produktionsresultat i 
form av jämnhet med mera kommer att 
hanteras via Trafikverkets styrande 
dokument. 

Minskad klimatpåverkan, bärlager av  
asfaltgrus med bitumenemulsion (AGBE)
Remissen har anpassats efter uppdaterade 
standarder och nu ligger förslaget, vilket 
skulle ha en minskad klimatpåverkan, att 
bärlager av asfaltgrus med bitumen- 
emulsion, förkortat AGBE, kommer in i RA. 

För denna typ av beläggning kommer 
det initialt inte att införas några krav- eller 
rådstexter, eftersom dessa texter samt  
Trafikverkets styrande dokument är under 
bearbetning och förankring med  
branschen. 

Kravtexter avses införas i AMA Anlägg-
ning 26 och fram till dess hanteras dessa via 
objektspecifika tekniska beskrivningar  
inom Trafikverket samt via Trafikverkets 
ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23. 




