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Sambandet mellan 
beskrivning och ritning
  AMA-systemet – ett smartare sätt att arbeta.
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E n frågeställning som ganska ofta ak-
tualiseras är vilka arbeten som ingår 

i en entreprenörs kontraktsåtagande när 
en upphandling har gjorts och entrepre-
nadkontrakt träffats med hänvisning till 
en beskrivning med tillhörande ritningar 
men utan en mängdförteckning.

INLEDNING

AMA-systemet är ett hjälpmedel för att 
på ett systematiskt sätt beskriva omfatt-
ningen av ett projekt. Vid upprättande 
av en teknisk beskrivning väljs de koder 
och rubriker som behövs för att ställa 
relevanta krav för projektets utförande. 
Det innebär att texter i AMA Anläggning 
och de krav och förutsättningar som för-
fattaren därutöver anger blir gällande för 
utförandet. 

TILLÄMPNING

Av generell tillämpning av principerna 
för upprättande av teknisk beskrivning 
enligt AMA Anläggning 10 sidan 16 
framgår att följande förs in:

 � För projektet tillämpliga koder med 
tillhörande rubriker ur AMA Anlägg-
ning 10 med komplettering ur RA 
Anläggning 10 och AMA-Nytt.

 � Komplettering av AMAs texter.
 � Ändring av AMAs texter.

KRAV PÅ ARBETENAS UTFÖRANDE 

I varje projekt bör man ställa relevanta 
krav på utförande och material. Bestäl-
laren vill ha rätt kvalitet till rätt pris. Det 
är därför viktigt att beställaren är tydlig 
och inte utelämnar uppgifter som gör att 
förfrågningsunderlaget ger ojämförbara 
anbud, olika tolkningar av begärd kva-
litet eller ett felaktigt pris. Enkelheten i 

AMA-systemet medför att om beställa-
ren accepterar de krav som finns i AMA 
Anläggning 10 så åberopas bara kod och 
rubrik på rätt nivå, vilket genom pyra-
midregeln medför att föreskriftstext från 
den nivån och uppåt i pyramiden blir 
gällande. Anger AMAs föreskriftstext för 
höga eller låga krav, alternativt det sak-
nas uppgifter om material eller utföran-
de, kan beställaren lägga till eller ändra i 
AMAs text. Den specifika texten har då 
företräde enligt AMAs företrädesregel. 

Om beställaren medvetet eller omed-
vetet väljer att utelämna att beskriva ett 
arbete i sin beskrivning och det framgår 
tydligt eller otydligt av ritningar att det 
ska utföras löper beställaren risken att det 
kommer att diskuteras i projektet. Parter-
na kan då hamna i en diskussion rörande 
AB 04 kap. 1 § 2 som anger att hand-

lingarna kompletterar varandra, men där 
branschpraxis om vad som ska beskrivas 
eller inte och hur kalkylerbart det har va-
rit kommer att avgöra diskussionen om 
vad som ingår i projektet.  

Det är därför önskvärt att när man 
upprättar en beskrivning tänker ”kom-
pletthetskravet” precis som när man gör 
en mängdförtecknad entreprenad. Förde-
larna är stora genom tydligheten och att 
man får jämförbara anbud, rätt kvalitet 
och rätt pris.     

SLUTORD

AMA-systemet är ett beprövat sätt att 
beskriva en entreprenad. Varje avsteg 
från systemet medför alltför ofta onödiga 
diskussioner och tvister. Använd därför 
AMA-systemet – det är ett smartare sätt 
att arbeta! 

Utgångspunkten för artikeln är 
Svensk Byggtjänsts utgivning av 
AMA Anläggning som är gällande 
för entreprenaden genom att den 
är åberopad med gällande version 
i den tekniska beskrivningen. 
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