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Förord
Den här boken är främst till för dig som ska skriva tekniska beskrivningar
och behöver förstå varför och hur man gör det. Men, du som befinner dig
på ”andra sidan” och ska tolka en beskrivning och avgöra hur arbetet ska
utföras, rekommenderas också varmt att fortsätta läsa!
Du får en inledande introduktion till AMA och förståelse i hur AMA
fungerar i processen i symbios med andra regelverk. AMA innehåller tusentals formuleringar av krav på material, utförande och kvalitet för aktuella beprövade lösningar. Kraven används i dokumentation och kommunikation genom hela byggprocessen, från förfrågningsunderlag till färdig
bygghandling. AMA är ett gemensamt språk som ger en tydlig överenskommelse om vad som ska göras och hur.
Du får givetvis en grundlig inblick i tekniken att upprätta teknisk beskrivning, mängdförteckning och administrativa föreskrifter. Du får hjälp
att undvika de vanligaste felen och många tips som gör dig till en bättre
beskrivare.
Ett av kapitlen ger dig en introduktion till klassifikationssystemet
BSAB 96, som används för kapitelindelningen av AMA. Klassifikationssystemet används också för att identifiera, dela upp och sortera in information, oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken
aktör som hanterar den. BSAB 96 är ett levande system som vi på Svensk
Byggtjänst, i likhet med AMA och i samklang med branschen, kontinuerligt uppdaterar och kompletterar.
Den här fjärde utgåvan av Beskrivningshandboken är omarbetad för
att vara än mer pedagogisk och fokuserar på de senaste generationerna av
AMA. Du är varmt välkommen att höra av dig med synpunkter till oss!
Vi önskar dig trevlig och värdefull läsning!
Stockholm i mars 2016
AB Svensk Byggtjänst
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Författarens förord
Hjälp, jag har fått i uppdrag att ansvara för den tekniska beskrivningen i ett projekt! Och det har jag aldrig gjort förut. Jo, jag har
nog ”fuskat” lite med delar av beskrivningar och i mindre projekt,
men inte varit ansvarig för hela. För inte så länge sen gick Sven
som brukade göra alla beskrivningar i pension och nu spelar han
hellre boule än sitter inne på ett kontor…
Det här är – lite tillspetsat – situationen på många företag. Alla har inte
kunnat, eller hunnit, lämna över stafettpinnen i lugn takt med planerad
kunskapsöverföring till de yngre generationerna. Fyrtiotalisterna har inom
några år lämnat arbetslivet även om många också fortsätter på deltid eller
med variabel arbetstid.
Men lugn, du som kanske lite abrupt får nya arbetsuppgifter. Se det
som en utmaning, en chans att visa dina kvaliteter och samtidigt hitta
din nisch i byggsektorn. Den här boken riktar sig till alla som vill lära
sig ämnet från grunden eller utöka sina kunskaper. Jag har försökt samla
erfarenheter och ge förklaringar, råd och tips som du förhoppningsvis kan
dra nytta av när du utvecklar ditt yrke.
Boken vänder sig även till dig som jobbar i produktionsledet av byggprocessen. Beskrivningarnas syfte är att föra över information från projektör till entreprenör så att det som ska produceras blir utfört med rätt
kvalitet. Som kalkylator, platschef eller arbetsledare måste du kunna läsa
och förstå beskrivningen.
Det här är fjärde utgåvan av Beskrivningshandboken. Syftet inför första utgåvan 2003 var att samla kunskap om hur AMA ska användas och
hur kvaliteten på tekniska beskrivningar kan förbättras. Jag och mina dåvarande kollegor på Svensk Byggtjänst ville dela med oss av våra samlade
erfarenheter, inte minst de vi fått i kontakter med kursdeltagare på olika
AMA-kurser.
Jag hoppas att vi i någon mån har uppnått de målen!
Järbo i mars 2016
Olle Thåström
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1

Beskrivning
i anslutning till AMA

AMA som verktyg
AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk och
används i byggsektorn för att upprätta beskrivningar, det vill säga dokumentera resultatet av projekteringen i text. AMA innehåller beskrivande
texter om aktuella beprövade lösningar på utförande och material och
rymmer på så sätt en samling relevanta krav som en byggherre kan använda sig av när en byggnad eller anläggning ska byggas.
AMA finns som tryckt bok, e-bok och onlinelösning för mobil, platta och dator. I denna bok beskrivs tillämpningen av AMA oavsett vilket
medium du använder. De olika delarna i ”AMA-familjen” symboliseras
därför med dessa symboler enligt figur 1:1.

AMA

Referensverket AMA
för tekniska arbeten

RA

RA (råd och anvisningar) till den som
upprättar beskrivningar för tekniska
arbeten

AMA
AF

AMA AF (administrativa föreskrifter) med
råd och anvisningar
för byggnads-,
anläggnings- och
installationsentreprenader

AMA-nytt

AMA-nytt Beskrivningsdel

MER

MER (mät- och
ersättningsregler) –
anläggningsarbeten
respektive husbyggnadsarbeten med
mall till mängdförteckning.

MOTIV

MOTIV – Förklaringar och motiv
till MER respektive
AMA AF 12.

FIGUR 1:1. Beskrivningshandbokens symboler för AMA, RA, AMA AF, AMA-nytt, MER och Motiv.
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FIGUR 1:2. AMA finns som tryckt bok, e-bok och onlinelösning för mobil, platta och dator.

I onlinelösningen är AMA, RA, AMA-nytt och MER
integrerade och det finns även tillgång till äldre generationer. Läs mer på byggtjanst.se/ama/.

AMA är i första hand anpassad för utförandeentreprenader och finns
inom dessa teknikområden:
AMA Anläggning
AMA Hus
AMA VVS & Kyl
AMA EL
Utöver de tekniska delarna finns AMA AF – administrativa föreskrifter
med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. AMA AF är referensverket för allmänna uppgifter om beställaren och projektet, t ex kring ersättning och färdigställandetider. Den
finns översatt till engelska.
Tillhörande verk är RA, Råd och anvisningar till AMA, med hjälp till
den som upprättar beskrivningar i form av en omfattande erfarenhetsbaserad checklista. RA finns för AMAs alla områden.
MER, Mät- och ersättningsregler, innehåller tillämpningsregler för
mängdförteckningar (dokument med uppgifter om mängder) och finns
för:
MER Anläggning
MER Hus
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beskrivning i anslutning till ama

Till AMA hör även AMA-nytt Beskrivningsdel och AMA-nytt Informationsdel. Dessa delar används för att hålla AMA uppdaterad mellan generationerna. Beskrivningsdelen innehåller förslag på nya kravtexter, med
råd och anvisningar, som ska ersätta eller komplettera texterna i AMA. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och
utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
Motiv, det vill säga förklaringar och motiv till "varför" ger utförlig bakgrund och tolkningshjälp. Dessa delar finns:
Motiv AMA AF 12
Motiv MER

Nyttan med AMA:
AMA innehåller aktuella beprövade lösningar för utförande och material. BSAB-systemet, som är ryggraden i AMA, ger en struktur med koder och rubriker för den
information som ska presenteras för anbudsgivarna och användas i produktionen.
Dessa koder och rubriker bildar en hierarki av flera nivåer som AMAs texter är inordnade efter. På hög nivå i systemet är texter i AMA gemensamma för flera olika
material och konstruktioner och på lägre nivåer avser de ett specifikt material eller
en viss konstruktion. Syftet med denna princip är att slippa upprepa samma texter
på flera ställen i AMA.
AMA står för informationsöverföringen mellan projektering och produktion. Med
hjälp av AMA dokumenterar man resultatet av projekteringen på ett strukturerat
sätt. Beskrivningar i anslutning till AMA får en gemensam utformning och struktur och det blir lättare att känna igen sig från projekt till projekt och att arbeta
rationellt med innehållet, från projekteringens kravformuleringar till utförandet på
arbetsplatsen.
I AMA är texterna redan formulerade och som projektör behöver man göra projektanpassningen. Det går att använda sig av det man redan kan och är lättare att se
vad man behöver komplettera beskrivningen med. Den som bygger vägen, huset
eller installationssystemet får arbetsutförandet beskrivet på ett entydigt sätt och
känner igen sig genom att grundkraven är desamma.
AMA har utvecklats under många år och innehåller systematiserad kunskap om
god byggpraxis. Innehållet uppdateras regelbundet av branschspecialister och yrkesverksamma i branschen erbjuds att komma med synpunkter på remissversioner
under arbetets gång. AMA är på så sätt en verklighetsbaserad samling av allmänt
accepterade krav på vad som är gott hantverk.
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AFB.22, CBB.2, ESE.24 FSG.1,
HSD.13, IBE.24, KBC.211, LCS.221,
PNR.522 RBB.21, XKC.11, YTC.25

FIGUR 1:3. Genom att strukturen är tydlig och reglerna enhetliga kan man på ett
entydigt sätt kommunicera information mellan parter och system med hjälp av
BSAB-koder och AMA.

Beskrivningens roll i projekten
En teknisk beskrivning i anslutning till AMA har en väldefinierad och
viktig roll bland handlingarna som upprättas för upphandling och produktion av bygg- och anläggningsprojekt.
Beskrivningen ingår i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för
anbudsgivningen. Den ingår också i kontraktshandlingarna i avtalet mellan beställare och entreprenör och är en av de handlingar som behövs för
materialinköp och i arbetet på byggplatsen. Beskrivningen är tillsammans
med ritningarna underlag för entreprenörens arbetsberedning på byggplatsen när arbetsmomenten ska utföras och resultatet kontrolleras.
Beskrivningen kan ingå i relationshandlingar som överlämnas till beställaren när projektet är färdigställt. Beskrivningen blir då tillsammans
med övriga relationshandlingar en dokumentation av vad som byggts.
Innehållet i beskrivningen ligger också till grund för instruktioner för drift
och underhåll av anläggningar, byggnader och installationer.
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BYGGPROCESSEN
BYGGPROCESSEN
Utredning ProduktUtredning Produktbestämning
bestämning

beskrivning i anslutning till ama

FÖRVALTNINGSPROCESSEN
FÖRVALTNINGSPROCESSEN
UppProduktUppProdukthandling
framställning
handling framställning

FU
FU

BH
BH

Produktanvändning
Produktanvändning

RH
RH

FH
FH

FU = förfrågningsunderlag
BH==förfrågningsunderlag
bygghandlingar
FU
RH = relationshandlingar
BH = bygghandlingar
FH = förvaltningshandlingar
RH = relationshandlingar
FH = förvaltningshandlingar
FIGUR 1:4. Beskrivningen ligger till grund för anbuden (i förfrågningsunderlaget)
och ingår i kontraktshandlingarna (som bygghandling) i avtalet mellan beställare och
entreprenör. Den kan ingå i relationshandlingarna och vara underlag till instruktioner
för drift och underhåll (del av förvaltningshandlingarna)

Beskrivningen fyller också en viktig uppgift som dokumentation och
beslutsunderlag i tidiga projekteringsskeden. Tidigt i projekteringen upprättar man ofta översiktliga beskrivningar av byggnadsverkets tekniska
funktioner och uppbyggnad. Sådana beskrivningar ingår vanligen i systemhandlingarna eller huvudhandlingarna och kallas ofta byggdelsbeskrivningar eller systembeskrivningar eftersom de beskriver byggkonstruktionerna och installationerna på ett översiktligt sätt. Syftet med dessa är att
fungera som underlag för detaljprojektering och som dokumentation vid
kontakter med myndigheter, långivare, lokalbrukare m fl. Dessutom är de
ett viktigt underlag för översiktliga kostnadsberäkningar. Ofta tas avgörande beslut om projektets fortsättning i detta skede av byggprocessen. I alla
dessa typer av beskrivningar går det att följa BSAB-systemets koder och
rubriker för byggdelar och installationssystem.
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Figur 1:5a
beskrivningshandboken

Förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget är handlingar som anbudsgivare får som underlag för att lämna anbud på en entreprenad. Förutom beskrivningen ingår
standardavtalet Allmänna bestämmelser (AB), administrativa föreskrifter
(beskrivning med uppgifter av administrativ typ), ritningar och en del
övriga handlingar. Figur 1:5 visar principen för handlingar som ingår i
förfrågningsunderlaget i en utförandeentreprenad.
Särskilt i anläggningsprojekt är det vanligt med mängdförteckningar.
Dessa kan upprättas med eller utan beskrivning och vanligtvis används
FigurMER
1:6b som mät- och ersättningsregler. Av figur 1:6 framgår principen när
mängdförteckning är en del av förfrågningsunderlaget i en utförandeentreprenad. Observera att MER ingår i sin helhet i förfrågningsunderlaget.

Figur 1:6a

AMA
AF

AMA

AB 04

Administrativa
föreskrifter

Teknisk
beskrivning

Ritningar

Övriga
handlingar

FIGUR 1:5. Förfrågningsunderlaget består normalt av handlingarna inom det tonade
området i figuren. Till grund ligger Allmänna bestämmelser (aktuell utgåva AB 04). Till
handlingarna knyts administrativa föreskrifter som baseras på AMA AF på samma sätt
som den tekniska beskrivningen förhåller sig till AMA. Detta innebär att beskrivningens åberopade koder och rubriker med tillhörande texter i AMA ingår i förfrågnings
underlaget liksom åberopade koder och rubriker med tillhörande texter i AMA AF.
Vidare ingår ritningar och eventuella övriga handlingar.

AB 04

Administrativa
föreskrifter

MER

AB 04

MER

Mängdförteckning

Teknisk
beskrivning

AMA

AMA
AF

AMA

AMA
AF

Ritningar

Övriga
handlingar

Administrativa
föreskrifter

Mängdförteckning
med beskrivning

Ritningar

Övriga
handlingar

FIGUR 1:6. Om mängdförteckning, med eller utan beskrivning, är en del av handlingarna ingår MER i sin helhet i
förfrågningsunderlaget. Att mängder ska mätas och ersättas enligt MER måste dock skrivas in i de administrativa
föreskrifterna.
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