
Introduktion till referensverket AMA 
AMA, AMA-nytt, RA, MER, Motiv MER och Motiv AMA AF… många förkortningar som väcker frågor 

och tankar första gången man ser dem. Oroa dig inte. Nedan hjälper vi dig att reda ut vad AMA-

familjen består av. Gemensamt är att allt ovanstående är viktiga publikationer för att definiera 

innehållet, kontrollera kvaliteten och reglera den ekonomiska kompensationen för byggkontrakt. 
AMA-serien består av fem delar: fyra som täcker specifika tekniska områden och en femte som 

omfattar administrativa föreskrifter. Serien är avsedd att tjäna som grund för framtagandet av 

tekniska beskrivningar. Det syftar till att förenkla processen att formulera material- och 

utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk. AMA är utvecklad i samarbete med tekniska 

experter inom svensk byggindustri och är allmänt accepterad av alla berörda parter. 

AMA är ett referensverk och kan inte hänvisas till i sin helhet generellt i ett projekt. Vilka delar av 

AMA som tillämpas i ett specifikt projekt måste åberopas genom innehållet i de administrativa 

föreskrifterna och tekniska beskrivningar. 

I AMA beskrivs material- och utförandekrav på ett systematiskt sätt, strukturerat enligt tabellerna för 

produktionsresultat och byggdelar i klassificeringssystemet BSAB 96. Tekniska beskrivningar som är 

strukturerade enligt AMA är viktiga tillägg till ritningar och andra dokument som beskriver ett 

entreprenadkontrakts omfattning. AMA skapar förutsättningar för en effektiv kommunikation genom 

hela byggprocessen och minskar kostnaderna för missförstånd. Genom att åberopa AMA vet både 

anbudsgivare och beställaren vad som är tillämpligt eftersom AMA standardiserar 

anbudsdokumenten 

AMA-systemet finns som tryckta böcker, e-böcker och som en webbaserad tjänst (AMA online). 

 

Publikationer inom AMA familjen 

AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning 

AMA innehåller krav på beprövade material och produktionsmetoder. 

AMA är ett referensdokument. Genom att i en teknisk beskrivning hänvisa till en kod och rubrik, 

gäller AMA-texten under de angivna rubrikerna som kravtexter för projektet i fråga, förutsatt att de 

administrativa föreskrifterna och den tekniska beskrivningen hänvisar till en specifik utgåva av AMA. 

AMA består av följande utgåvor: 

• AMA Hus – Husbyggnadsarbeten 

• AMA VVS & Kyla – VVS och kyltekniska arbeten 

• AMA EL – Eltekniska arbeten 

• AMA Anläggning – Anläggningsarbeten 

• AMA AF – Administrativa föreskrifter (ej baserad på BSAB) 

Varje utgåva har en titel med ett nummer för publiceringsåret, t ex AMA Anläggning 17 (2017). Nya 

utgåvor publiceras vart tredje år, med undantag för AMA AF. Gamla utgåvor är dock giltiga så länge 



de hänvisas till i ett kontrakt. De tekniska utgåvorna av AMA är oberoende av varandra, men flera 

utgåvor kan hänvisas till i en och samma tekniska beskrivning 

 

AMA-nytt 

AMA-utgåvor publiceras vart tredje år. För uppdateringar fram till nästa revidering utfärdas AMA-

nytt, som innehåller en beskrivningsdel med föreslagna nya koder och kravtexter, två gånger om 

året. 

AMA-Nytt rapporterar också om relevanta tekniska nyheter och blir därmed ett viktigt dokument för 

projektörer, att övervaka förändringar som kan påverka den tekniska beskrivningen. Erfarenheterna 

från AMA-nytt omhändertas och införlivas i nästa utgåva av AMA. 

  

RA – Råd och Anvisningar 

RA och AMA-nytt hjälper beskrivningsförfattaren att komplettera beskrivningen med projektspecifik 

text och vid behov ändra i AMA-texten. 

RA innehåller betydligt fler BSAB 96-koder och rubriker än AMA. RA innehåller också koder och 

rubriker som är utan kravtext, ibland för att det har beslutats att AMA inte ska ta ställning till en viss 

teknisk lösning. Här måste författaren skriva egna kravtexter baserat på den specifika situationen. 

  

MER – Mät och ersättningsregler   

MER är mät- och ersättningsregler för arbete som beskrivs enligt AMA. De gäller i sin helhet enligt 

tillhörande tillämpningsregler för det kontrakt där de hänvisas till.  

  

Motiv MER – Motiv till Mät och ersättningsregler  

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de 

mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten 

enligt MER Anläggning och MER Hus. 

Den syftar till att förmedla en bättre insikt i reglernas uppbyggnad och en större förståelse av 

tillämpning och samhörighet med Allmänna bestämmelser (AB) och Administrativa föreskrifter (AF). 

Målet är att minska utrymmet för olika tolkningar och därmed risken för tvister. 

 

Motiv AMA AF – Förklaringar och motiv till AMA AF 

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för de som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för de som 

ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12. Motiv AMA AF 12 ger dig en djupare 

insikt i AMA AF 12 och bättre förståelse för kopplingen till allmänna bestämmelser. 

 



AMA BV 

AMA Beskrivningsverktyg är ett onlineverktyg där du smidigt kan skapa dina egna tekniska 

beskrivningar 

Med AMA Beskrivningsverktyg kan du på ett enkelt sätt använda BSAB:s koder i egna föreskrifter och 

anvisningar för anläggnings-, byggnads- och installationsprojekt. Du får samtliga fackområdens 

kodstruktur och du kan enkelt infoga koderna och försäkra dig om att de placeras enligt BSAB-

strukturen, oavsett i vilken ordning de infogas. 

 I verktyget kan du arbeta tillsammans med övriga projektmedlemmar i samma beskrivning. Du kan 

även skapa företagsspecifika mallar som kan användas av enskilda eller samtliga kollegor på 

företaget. Detta höjer kvalitén, underlättar beskrivningsarbetet och spar tid. De filer du skapar i AMA 

Beskrivningsverktyg lagras säkert hos oss. 


