EL

Ett steg närmare AMA EL 22
 Innehållet i AMA EL och
tillhörande publikationer
tas fram gemensamt med
flera av branschens aktörer.
Branschförankring är en
viktig del av arbetet när en
ny generation ska tas fram
och därför presenteras
texterna i en öppen remiss
som alla kan ta del av.
T E X T O C H F OTO : P E R A N D E R S S O N

Under sommaren har innehållet till
kommande generation av AMA, RA och
MER EL funnits tillgänglig som remiss.
Det har gett alla intressenter möjlighet att
granska, kommentera och ge förslag på
förändringar och utveckling av texterna.
– Vi vill passa på att tacka alla som tagit
sig tid och skickat in sina synpunkter på
remissen. Sammantaget är det drygt 200
kommentarer kring innehållet som skickats
in till Svensk Byggtjänst, säger Nils-Olof
Wångstedt som är projektledare för AMA EL.
BEARBETNING AV INKOMNA REMISSVAR

Remissen delades upp kapitelvis och
texterna redigerades så att AMA-text och
RA-text visades i ett gemensamt dokument.
Innehållet i MER EL samlades och
presenterades för sig själv.
– Inspelen från användarna har bred
spridning och vi har i princip fått respons
på något i samtliga delar och kapitel. När
remisstiden löpt ut är det första steget att vi

Remissförfarandet ger beställare, konsulter, materialleverantörer och entreprenörer möjlighet
att vara delaktiga i att utveckla AMA EL.

projektledare granskar och bedömer alla
inkomna kommentarer, berättar Nils-Olof
Wångstedt.
Under hösten kommer utredningsgrupp
och referensgrupp ta del av de frågeställningar som behöver utredare vidare.
Finns behov tas kontakt med den som
lämnat remisskommentarer för att
gemensamt komma fram till relevanta krav
och råd under aktuellt avsnitt.
– Projektet arbetar mot en fast tidplan.
Det för med sig att om någon frågeställning
bedöms vara alltför omfattande eller
komplex kan det vara nödvändigt att skjuta
på utredningsarbetet och förändringen
kring den frågan på
framtiden. Sådana uppslag
ligger sedan till grund för
arbetet med nästkommande
generation, förklarar NilsOlof Wångstedt.

hand om remisskommentarerna behöver
alla hänvisningar till standard och andra
publikationer granskas en sista gång. Detta
för att säkerställa att hänvisningen pekar
mot aktuella utgåvor.
AMA, RA och MER 22 planeras att finnas
färdiga under april eller maj nästa år. 

TILLGÄNGLIG FRÅN APRIL

Målsättningen är att slutmanus
för AMA, RA och MER EL 22
ska finnas färdigt någon vecka in
på det nya året. Utöver att ta
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Fastighetsnäten har en viktig och central
del i dagens fastigheter. Många värdefulla
kommentarer kring dessa har kommit in med
remissvaren.
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