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AMA Hus 21 – nu till försäljning
Nu finns det uppdaterade referensverket AMA Hus 21 till försäljning. AMA
Hus uppdateras i nya utgåvor vart tredje år och nu är det dags för den senaste
versionen att göra entré.
AMA Hus används vid utformandet av tekniska beskrivningar samt vid
tolkning av beskrivningar om hur arbetet ska utföras. Tillsammans med
utredare och referensgrupper har den nya uppdateringen tagit form.
– Det är viktigt att ha den senaste utgåvan av AMA eftersom många
förändringar i omvärlden berör byggandet. De som använder en äldre utgåva
av referensverket AMA riskerar att sakna de mer aktuella uppdaterade
koderna, berättar Martin Steno som är en projektledarna för AMA Hus 21.
Några förändringar att uppmärksamma
Här är ett axplock av de viktiga förändringarna som boken innehåller:
•

•

•

•

Det ökade träbyggandet i Sverige har föranlett att avsnittet om
trall har utökats och innehåller förtydligande figurer samt
tabeller.
Y-kapitlet som berör märkning, kontroll och dokumentation har
uppdaterats med nya koder och en struktur som är övergripande
för fackområdena inom AMA för att förenkla för användaren.
Den ökade betydelsen av hållbarhet i byggsektorn märks
exempelvis i muravsnittet som nu innehåller en ny text som
beskriver återanvändning av mursten och tegel.
Kapitlet om fästdonen som varit ett långt sammanhängande
kapitel är nu uppdelat med hjälp av koder och rubriker för att
göra det mer lätthanterligt. Indelningen är baserad på vilka
material som fästdonen monteras i.

Martin Steno berättar om ytterligare en förändring som hör till den nya
versionen:
– En av de större utmaningarna som behövdes lösas var låglutande tak med
tätskiktsmattor. Tidigare skrev vi att det inte fick vara mer än 30 mm
kvarstående vatten. Detta misstolkades så istället beslutade vi oss för att
stryka den delen. Vi har nu istället fokuserat på nedböjning och fall mot
brunn.
Vad är AMA?
AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och syftar till att förenkla
processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett
byggnadsverk vid upphandling av en byggentreprenad. Idag används AMA
som verktyg inom samhällsbyggnadsbranschen i Sverige.
AMA-systemet är grunden för upprättande av handlingar, utförande och
reglering av arbeten inom teknikområdena anläggning, husbyggnad, el, samt
vvs och kyla.
Tips för ytterligare kunskap om förändringarna i AMA Hus 21
För dig som snabbt vill sätta dig in i ett axplock av de förändringar som skett
i AMA Hus 21 rekommenderar vi bland annat att du klickar här.
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