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Hur fungerar sambandet
AMA, BSAB och beskrivning?

Som de flesta vet är de kodade rubrikerna i
AMA hämtade ur BSAB-systemet. Med andra
ord kan man säga att AMA tillämpar BSAB-
systemet. Exempel på andra tillämpningar är
CAD-modeller, beskrivningar, mängdförteck-
ningar, varuinformation, kalkyler och pro-
duktionsplaner.

BSAB och klassifikation
Vad är då BSAB egentligen? Jo – det är ett klas-
sifikationssystem som är framtaget med syftet
att man ska kunna dela upp och sortera in in-
formation på ett likadant sätt för all bygg- och
fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken
tillämpning informationen finns eller vilken
aktör som hanterar den.

För att få en bild av vad ett klassifikations-
system är kan man t ex tänka på det periodis-
ka systemet för gruppering av grundämnen
eller det system som Linné utvecklade för det
biologiska området.

Ett klassifikationssystem har alltid en defi-
nierad omfattning. Jämför med exemplen där
omfattningarna är grundämnen respektive
det biologiska området. BSABs omfattning är
den byggda miljön.

För att bättre förstå vad ett klassifikations-
system är bör man observera att gruppering-
en, eller rättare sagt klassningen, görs efter
bestämda regler och att resultatet läggs i en
tabell. Klasserna ordnas hierarkiskt, dvs från
generellt till specifikt. Exempel på en generell
klass är F MURVERK med bl a. den mer speci-
fika klassen FC MURVERK AV MURSTEN
OCH MURBLOCK I ANLÄGGNING, som i sin
tur är underindelad i bl a. FCD MURVERK AV
BETONGSTEN, BETONGBLOCK E D I AN-
LÄGGNING.

Ett vanligt språkbruk är att säga att Mur-
verk är överordnat Murverk av mursten och
murblock i anläggning och att Murverk av be-
tongsten, betongblock e d i anläggning är un-
derordnat Murverk av mursten och murblock i
anläggning. Man säger att dessa klasser lig-
ger på olika nivåer.

Två viktiga regler är att en klassifikation skall
vara:
1. Entydig. Ett objekt, t ex en kallmur av

betongblock, kan höra till en och endast
en klass, i detta fall Murverk, eller givetvis
en av dess underordnade klasser.

2. Uttömmande. Samtliga objekt inom klassi-
fikationssystemets omfattning kan klas-
sas. Exempelvis skall tabellen för produk-
tionsresultat täcka alla objekt inom den
byggda miljön. Detta gäller även på alla
nivåer i en klassifikationstabell. Exempel-
vis skall klassen Murverk ha underord-
nade klasser som omfattar alla typer av
murverk. För att säkerställa detta finns
klassen Sammansatt och klassen Övrig på
alla nivåer.

BSAB omfattar för närvarande ett tiotal tabel-
ler, se figur 1. AMA använder tabellen för
Byggdelar – dock inte färdigutvecklad för An-
läggning – och tabellen för Produktionsresultat.

Vad är det för samband mellan AMA och BSAB och vad är BSAB egentligen?
Hur skall koder och rubriker i BSAB användas i beskrivning? Hur skall s k
företagsanpassade AMA användas? Denna artikel belyser dessa samband.
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Figur 1. Tabell enligt BSAB 96. Tabell Byggdelar och tabell
Produktionsresultat används i AMA.

BSAB-tabeller
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Förhållandet
BSAB – AMA – beskrivning
Hur är då förhållandet mellan en beskrivning
och AMA och en beskrivning och BSAB? Sam-
bandet mellan beskrivning och AMA är att
när AMA med i beskrivningen valda koder
och rubriker åberopats, gäller dessa båda
dokuments texter tillsammans.

I Råd och anvisningar till AMA, RA, och
AMA-nytt Beskrivningsdel finns koder och rub-
riker utöver de som finns i AMA. När sådana
koder och rubriker, alltefter behov, åberopats
och kompletterats med text i beskrivningen,
gäller dessa texter tillsammans med överord-
nade texter i AMA och beskrivningen, enligt
den s k pyramidregeln, se faktaruta.

Pyramidregeln i AMA gäller i och med att
man i beskrivningen skrivit att beskrivningen
ansluter till AMA.

Pyramidregeln har ett samband med BSAB
genom att den möjliggörs av att BSABs tabel-
ler är hierarkiskt ordnade.

Företagsanpassade AMA
I branschen förekommer en del s k komple-
ment till AMA, t ex Banverkets Järnvägs
AMA 98 och Stockholm Vattens SVAMA. Dessa
dokument är i princip redigerade enligt regler
i AMA och BSAB. Observera dock att de är
komplement till AMA och att av projektör val-
da förslag till beskrivningstexter – på alla ni-
våer – ur dessa dokument skall skrivas in i
beskrivningen. Dessa dokument är således
inte referensverk på sätt som AMA, utan skall
användas på samma sätt som AMA-nytts be-
skrivningsdel, dvs förslag till beskrivnings-
text skall skrivas in i aktuell beskrivning. Den-
na regel i AMA-nytt framgår under rubriken
ANVÄNDNING på insidan av omslaget i
AMA-nytt.

❑

Dokument av ovan nämnda slag innehåller
även rådtexter, på sätt som i RA och AMA-
nytt. Dessa rådtexter skall naturligtvis projek-
tör ta ställning till och skriva erforderliga tex-
ter i beskrivningen. Projektör måste således,
vid användning av Järnvägs AMA 98, SVAMA
och dylika ”företags AMA”, vara observant
på att man får med avsedda texter i beskriv-
ningen.

Projektspecifik kod och rubrik
Genom att man i beskrivning åberopar AMA –
och inte BSAB – så skapas ingen relation mel-
lan en beskrivning och BSAB annat än, till sin
systematiska uppbyggnad, genom det åbero-
pade regelverket AMA.

Eftersom beskrivningen tillsammans med
texter i AMA efter upphandling blir en kon-
traktshandling gäller juridiskt det som står i
beskrivningen och de åberopade delarna i
AMA. Man kan i en beskrivning även använ-
da en egen kod och rubrik, trots att den inte
finns i det regelverk som åberopats. I BSAB
finns regler för hur man bör skapa sådana
egna koder och rubriker, se boken SB-Rekom-
mendationer 10, BSAB 96, System och tillämp-
ningar, se figur 2. För att det ska vara någon
mening med egna koder och rubriker, måste
man givetvis skriva in en text i beskrivningen
under sådan kod och rubrik.

Faktaruta
Utdrag ur ”Regler för samband mellan
beskrivning och AMA 98” (sid 11 i AMA,
sid 13 i RA)

Texten i AMA 98 är redigerad efter den s k
pyramidregeln som framgår av följande
exempel.

C
CE
CEB
CEB.11
CEB.112
CEB.1121
CEB.11211

I exemplet är således C systemmässigt
överordnad CE och CE är överordnad CEB
osv.

En beskrivning för en viss entreprenad
byggs upp dels av texter hämtade ur AMA,
dels av texter som beskrivningsförfattaren
därutöver anger.

Text i AMA åberopas genom att kod med
tillhörande rubrik anges i beskrivningen. För
projektet gäller då text under angiven kod
med tillhörande rubrik tillsammans med text
under enligt pyramidregeln överordnade
koder med tillhörande rubriker.

Denna regel gäller även sådan i beskriv-
ningen förekommande kod med tillhörande
rubrik, som inte finns i AMA.

Figur 2. Boken SB-
rekommendationer 10,
BSAB 96, System och

tillämpningar.


