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Du vet väl att AMA
även finns digitalt?

Med AMA EL Online får du automatiskt
den senaste generationen (du har
naturligtvis även tillgång till alla äldre
generationer) av AMA, RA och AMAnytt. Du har den alltid med dig och
du kan använda den i alla typer av
enheter.
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AMA EL 16 är här med tillhörande råd och anvisningar, RA EL 16. Båda
grundligt förnyade för att hålla AMA i takt med tiden. Projektören får fler
anpassade råd att luta sig mot när projektet ska beskrivas, entreprenörens
intressen är bättre tillgodosedda och beställarens möjligheter att formulera
sina krav har ytterligare förbättrats.

Hållbar stadsutveckling i fokus
på Habitat III
BAS-P & BAS-U
Så ska de
samarbeta bättre

TEMA
AMA
Vi går till botten med
AMA och dess betydelse
för byggbranschen

Gemensamma
krafttag mot
machokulturen s  38

Snabba tåg och
bostadsboom
om Sverigeförhandlaren
Catharina Håkansson Boman
får bestämma

PM

LEDARE

Trygghet i en otrygg värld

E

nligt ordboken är trygghet en
känsla av välmående och säkerhet, en känsla av att inget dåligt
kommer att hända och att vara
omhändertagen och skyddad.
I vår allt kallare och mörkare omvärld är
trygghet idag än mer viktigt för att vi ska
kunna känna tillit och våga använda hela vår
potential. Vi behöver trygghet i vårt arbete
för att kunna utföra ett bra jobb där vi är säkra på att det vi gör är rätt.
Svensk Byggtjänst ägs av hela byggbranschen,
från fackförbund till arbetsgivare, branschorganisationer och företag. Vår främsta uppgift är att informera er i branschen om allt
från nya lagar och regler till vilka hjälpmedel
och produkter du behöver för att du i ditt
dagliga arbete ska kunna känna dig trygg och
undvika kostsamma misstag.
En av Svensk Byggtjänst:s mest unika
produkter är AMA. AMA står för Allmän
Material- och Arbetsbeskrivning och är ett
referensverk som funnits sedan
1950 och som består av
beprövade metoder och
material som tagits fram i
nära samarbete med
branschen. ”Det är
inte tvingande att
använda AMA, men
det främjar en trygg
byggprocess”, säger
Thomas Lundgren, AMA-chef,
på sidorna 14-16.
I detta nummer
har vi gått till
botten med AMA
och dess betydelse
för byggbranschen.
Varför behövs AMA
och hur används
den praktiskt ute
på arbetsplatserna? På sidorna 1325 får du svaret.
Vart är vi på
väg?, frågar sig
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Catharina Håkansson Boman. Hon är
statens företrädare i Sverigeförhandlingen och
porträtteras på sidorna 40-45. Om hon får
bestämma så går färden mot framtiden på räls
i 300 kilometer i timmen.
Vart är vi på väg?, frågar sig även omvärlden
just nu. Vid denna tidnings utgivning har
Donald Trump varit president i USA i exakt
14 dagar och vi kan ännu bara sia om vad det
kan få för konsekvenser för svensk byggbransch.
”Vi har en stabil inhemsk produktion
inom trä, stål och cement- och betongindustrin som inte påverkas nämnvärt av
valutgången i USA. De exporterande företagen kan förstås förlora i nuläget och vi har en
svag krona, men jag tror att vi ska vänta lite
med att dra för stora växlar av valresultatet, sa
Magnus Johansson på bygg- och fastighetsanalysföretaget Industrifakta, nyligen i ett
uttalande på omvarldsbevakning.se.

”Vi behöver trygghet i vårt
arbete för att kunna utföra
ett bra jobb där vi är säkra
på att det vi gör är rätt.”
Mörkare och kallare tider till trots, på sidorna
8-11 kan du värma dig med belysningsreportaget från spelföretaget King. De har på
sitt kontor skapat en modern ljussättning
som resulterat i Årets Ljuspris. Men de har
inte bara arbetat med ljus. ”Vi har även arbetat med mörker. Ofta är man rädd för mörkret, det finns ett krav på att man ska lysa upp
överallt", säger ljusdesigner Martin Petersson.
Träng bort mörker och kyla för en stund, sätt
dig i bästa läsfåtöljen, tänd ljus och fördjupa
dig i AMA:s förunderliga värld.
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KINGS KREATIVA KONTOR

8

Vi har besökt spelföretaget Kings prisbelönta kontor i
Stockholm. Här kan man välja att arbeta i en
konstgjord skog med fågelkvitter samtidigt som
årstiderna skiftar med hjälp av belysning och ljud.
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KINGS KREATIVA KONTOR

ALLT LJUS PÅ KINGEN
Hur skapar man förutsättningar för ett kreativt kontor? Om man ska tro
vinnarna av årets Svenska Ljuspris är en del ett fungerande samspel
mellan modern ljussättning och inredningsarkitektur.
T E X T: A N N A H E D E N R U D F OTO : T O B I A S S T E R N E R

Tidspressen var stor när spelföretaget Kings
nya kontor K36 i centrala Stockholm
skulle färdigställas. Kvällen innan de 120
medarbetarna skulle börja arbeta stod
ljusdesignern Martin Petersson
tillsammans med elinstallatörerna fram till
tre på natten och monterade lampor. Men
det hann precis bli klart.
ATT LÄRA AV VARANDRAS PROFESSION

– Vi har hela tiden haft ett nära samarbete
med arkitekterna på Adolfsson & Partners,

8

vilket verkligen är något att rekommendera.
Det är första gången jag arbetat så tätt både
med inredarna och installatörerna och vi
har alla lärt av varandra. Vad jag förstår är
det ovanligt att man som ljusdesigner får
vara med på det sättet, säger Martin
Petersson, som tror att slutresultatet blivit
bättre just genom detta.
Martin Petersson tycker också att det är
viktigt att man inte släpper projektet när
det är klart utan ser till att boka in tid för
finjusteringar av exempelvis belysningen

efter en tid, när man ser hur lösningarna
fungerar för de som ska använda kontoret.
EXPERIMENTERAT MED
VERTIKAL BELYSNING

De tekniska utmaningarna har varit
många. Samt en lokal med på många
ställen låg takhöjd och som saknade
fönster. Ett sätt att kompensera för
avsaknaden av fönster blev att man i stället
för att använda sig av de mer traditionella
takmonterade armaturerna, låtit väggar
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De tekniska
utmaningarna har
varit många. De
individuellt reglerbara
skrivbordslamporna
designades speciellt
för kontoret.
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KINGS KREATIVA KONTOR

KINGS KREATIVA KONTOR

TILL VÄNSTER: Mitt i kontoret finns en trolsk skog
med många sittplatser och en sjö där olika scenarier
projiceras utifrån de olika årstiderna. Här tog man
hjälp av det tjeckiska företaget 3dsense som är
specialister på interaktiv design.
NEDANFÖR: På den digitala kontrollpanelen kan man
förändra ljuset och bakgrundsljuden i hela rummet
med en enda knapptryckning. Två stora moving
heads sveper över rummet och fångar årstidernas
färger och ljuskaraktär. När man går över sjön låter
det som knastrande snö på vintern.

Ljusdesignern Martin Persson lyfter fram det goda samarbetet med inredarna och installatörerna som en av anledningarna till att kontoret blev så bra.

”Med en knapptryckning
på den digitala kontrollpanelen kan ljuset och
bakgrundsljuden
förändras.”
Martin Petersson, ljusdesigner

och pelare agera ljusgivare.
– Inspirerade av Kungliga biblioteket
började vi experimentera med den vertikala
belysningen, säger Martin Petersson.
Belysningen vid arbetsplatserna är
individuellt reglerbara skrivbordslampor
som designades speciellt för kontoret.
Armaturerna kallas Fiskespöna, som
förutom att de är snygga, följer med
skrivborden om man vill flytta dem och
enkelt kan skjutas åt sidan från skrivbordet.
Allt för att skapa ett flexibelt kontor som
kan förändras och göras om utifrån de
behov som finns.
SPRAYAD ISOLERMASSA ISTÄLLET
FÖR UNDERTAK

I lokalerna finns inte heller några
traditionella undertak utan man har använt
en ny teknik som heter Spraytech. Man
sprayar en ljudabsorberande isolermassa
direkt på taket, vilket skapar en lite ruff
känsla som man tyckte passade bra in i
denna miljö.
Att det gemensamma rummet i mitten
blev förvandlat till en trolsk skog med
stenar och sittplatser på olika höjder och en
10

konstgjord sjö, var en del av uppdraget: Att
låta de spel man utvecklar här spegla
stämningen i lokalen.
– Vi har även arbetat med mörker. Ofta
är man rädd för mörkret, det finns ett krav
på att man ska lysa upp överallt.
Nu har mörkret istället blivit en del av
miljön, man har skapat lugnare platser med
dämpad belysning där man kan sätta sig för
en stunds återhämtning. Både dessa platser
och rummet med pingisbord, flipperspel
och airhockey, borgar för att medarbetarna
ska få så goda förutsättningar som möjligt
att vara kreativa. Erfarenheter visar att de
bästa idéerna får vi ofta när vi gör något
helt annat och lämnar kontorsstolen och
datorn för en stund.

OVANFÖR: När man kommer in i receptionen kliver
man på ett speciellt golv. Med hjälp av interaktiva
videoprojektioner visas här det senaste spelet och
om man vill kan man få delta.
SNETT OVANFÖR: Stämningsbelysning är viktigt för
att skapa en ombonad känsla på kontoret. Men det är
viktigt att de nakna ljuskällorna är dimbara så att det
inte blir för vasst ljus för ögonen.

KINGS KONTOR K36
Beställare: King/Adolfsson & Partners

TILL VÄNSTER: Med hjälp av dessa skenor i taket
kunde man sätta LED i spot och dekorativa
ljusarmaturer i samma skena, vilket förenklade
arbetet. All belysning kan ändras för olika tillfällen
och behov på kontoret.

Belysningsplanerare: ÅF Lighting
Arkitekt/inredningsarkitekt: Adolfsson
& Partners
Interaktionsdesigner: 3dsense
Elinstallatör: Stockholms Elpartner AB
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TEMA: AMA

TEMA: AMA

AMA – ETT SÄKERT VERKTYG
I BYGGPROCESSEN
Det blir inte alltid som man tänkt sig.
Efter Brexit-omröstningar och amerikanska presidentval är det lätt att
känna osäkerhet inför en nyckfull framtid. Men vissa saker består.
Sedan mer än sex decennier utgör referensverktyget AMA stomme i stora
delar av byggprocessen som den ser ut i Sverige. Från förfrågningsunderlag till färdiga bygghandlingar.
Just nu ligger byggtakten på rekordnivåer och där nya bostäder växer fram
och utvecklas finns AMA med. Detta är också tema för årets sista PM.

12
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TEMA: AMA

TEMA: AMA

Projektet Grönskan i Solberga utgörs av
ett femvåningshus, två fyravåningshus samt ett
tiovåningshus från vilket den stora
bilden på detta uppslag är tagen.

AMA EL

AMA VVS

Här ska det bli badrum.
Rören som syns här är
lagda och utförda
enligt AMA VVS &
Kyl, bland annat kod
och rubrik PNU.5
Ledningar av plaströr.

Husens ljusinsläpp
utgörs än så länge av
tomma hål i fasaden men
på ett fåtal ställen är även
det arbetet igång, enligt
AMA Hus, kod och
rubrik NSC.11 Fönster
och fönsterdörrar.

AMA ANLÄGGNING

AMA HUS

Vissa elinstallationer har påbörjats
och vad som gäller just i det här
fallet finns beskrivet i AMA EL, kod
och rubrik SBE.21 Runda apparatdosor.

22
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Strax efter årsskiftet
påbörjades grundläggning och i punkthuset
gjordes detta delvis
med stålrörspålar,
enligt AMA Anläggning, kod och rubrik
CCD.22 Borrning av
stålrörspålar.
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Erfarenheter av fettavskiljning
och värmeåtervinning i storkök

Fortsatt stora variationer
bland energiberäkningar

En vanlig energisparåtgärd i
lokaler är värmeåtervinning i
ventilationssystemet. I storkök
är det dock vanligt att värmeväxlaren sätts igen på grund av
fett från matlagningen och det
behövs därför någon form av
fettrengöring i frånluften
innan värmeåtervinningen.
I en förstudie har Belok,
Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, utvärderat
vilka lösningar för fettavskiljning och/eller värmeåtervinning i storkök som finns på
marknaden och hur de fungerar
i praktiken.
INGEN ENIG UPPFATTNING

Totalt har 17 brukare kontaktats inom projektet. Intervjuerna visar, enligt rapportförfattaren Josep Termens på CIT

Energy Management AB, att
det inte finns någon enig uppfattning av de olika systemen.
Det finns inget system som
fungerar 100 procent, men där
ordentligt underhåll genomförs, finns det ganska nöjda
brukare av alla system.
Ozon är det system som
används mest, framförallt i
fettrika verksamheter. UV-ljus
är inte så vanligt, men enligt
författaren kanske den teknik
som drabbas mest om det blir
brist på underhåll. Roterande
separationsplåtar och bakterier
är ganska nya system som växer
på marknaden.

Foto: Patrik Svedberg

Ett bra underhåll är viktigt för att nå en lyckad
luftrengöring i storkök. Det visar en ny förstudie
där olika lösningar för fettavskiljning och värmeåtervinning i ventilationssystem har analyserats.

TurboSwing är en ganska ny produkt som avskiljer fett ur frånluften genom
att låta luften gå igenom en snabbt roterande separationsplåt.

FÖRDELAR
Roterande separationsplåtar

Bakterier
LOUISE ROSÉN

Bakterier
Är en relativt ny lösning för
luftrengöring som började
testas år 2003. Bakterierna
bryter ned fettet som samlats
i imkanalen på mellan 5 och
10 timmar. Restprodukten blir
koldioxid, vatten och vatten-

UV-ljustekniken
Har använts sedan början av
2000-talet. UV-ljuslampor i
kökskåpan belyser fettet som
omvandlas till koldioxid, vatten
och polymeriserat fett i
pulverform.

36

Ozon
Kan bryta ned både fettkedjor som finns i frånluften och
fett som lagrats på imkanalens
väggar. Det kan också ta bort
det mesta av matoslukten. Då
ozon reagerar med fettet omvandlas det till vatten, koldioxid
och ett pulverliknande stoft.

Ny teknik, finns inte
mycket uppföljningsinformation.

Filtrering av fettpartiklar redan i kåpan

Filtret måste
rengöras av
kökspersonalen.

Ingen känd risk för
hälsa.
Självgående drift:
inget extrajobb för
kökspersonalen.

NÅGRA AV TEKNIKERNA
lösliga kolkedjor som rinner
ner och samlas i avtappningsställen.

Effektivitet oberoende av variabelt
flöde.

Ozon

Effektiv luktborttagning.
Självgående drift:
inget extrajobb för
kökspersonalen.

UV

Bryter ned fettet
redan i kåpan.
Kombinerar fotolys
och ozonolys.

Under 2015–2016 arrangerade
Sveby en energiberäkningstävling för att undersöka hur
resultatet mellan olika energiberäkningsprogram och
användare skiljer sig åt, med
syftet att utveckla energiberäkningarna. I våras korades
vinnaren av tävlingen och nu
har analysen av resultatet
publicerats i en rapport.
Analysen visar att det fortfarande finns en hel del skillnader i hur indatan till energiberäkningar tolkas, ett
problem som uppdagades vid

en energiberäkningstävling
som genomfördes 2010–2011.
– Instruktioner kan tydligen
inte bli tillräckligt tydliga,
konstaterar Per Levin, Projektengagemang, som är projektledare för Sveby och ansvarig
för tävlingen.
AREABEGREPPEN TOLKAS
OLIKA

De som utför energiberäkningarna tolkar bland annat areabegreppen Atemp och Aom på
lite olika sätt. Detta är olyckligt
eftersom det påverkar beräkningar för både köldbryggor

och U-medelvärde samt
normalisering av luftläckningsmätningar. En annan sak som
varierar mycket i energiberäkningarna är storleken på säkerhetsmarginaler, som ligger
mellan 2 och 20 kilowattimmar per kvadratmeter.
Sveby har nu, bland annat
efter erfarenheterna från analysen av energiberäkningstävlingen, påbörjat ett arbete
med att förtydliga och uppdatera sina anvisningar så att de
blir lättare att följa.
– Vi håller bland annat på att
skriva ett PM om areabegreppen
A temp och A om så att
tolkningen kan bli lite tydligare,
säger Per Levin.
LOUISE ROSÉN

I slutet av förra året
trädde Livsmedelsverkets nya föreskrifter
om radioaktiva ämnen i
dricksvatten i kraft. Nu
finns en vägledning till
föreskrifterna.
Hög radioaktivitet i dricksvatten kan skada människors
hälsa. Är nivån för hög måste
den sänkas.
Livsmedelsverket lade hösten 2015 i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) till
regler om radioaktivitet i
dricksvatten. För att de nya föreskrifterna ska bli enklare att
förstå och följa har en ny
vägledning tagits fram – Radioaktiva ämnen i dricksvatten.
GER SVAR PÅ FRÅGOR

Enkelt att hantera
och rengöra.

Läs mer om förstudien på
www.belok.se

Roterande
separationsplåtar
Är en ny lösning som kommersialiserades för bara några år
sedan. Luften filtreras då den
passerar genom en snabbt
roterande separationsplåt.
Fettet kolliderar med separationsplåten och slungas ut till
avskiljningskammarens ytterkant, där den rinner ner i ett
uppsamlingskärl och töms ut
via en ventil.

NACKDELAR

Indatan till energiberäkningar tolkas fortfarande
olika bland konsulterna. Det är svårt att ge tillräckligt tydliga instruktioner så att alla gör lika, visar
en analys av energiberäkningstävlingen som hölls
tidigare i år.

Ny skrift om
radioaktiva
ämnen i
dricksvatten

Tar inte bort
matoset (bryter ned
fettbeläggning i
imkanalen, inte i luften). Långa kanaler
kräver många
injektionspunkter.
Giftigt: säkerhetssystem krävs,
kan korrodera
gummidelar/ej rostfria imkanaler.
Behöver en reaktionstid: första
delen av imkanalen
blir inte lika ren.
Kräver rengöring av
UV-lamporna och
byte av dessa av
kökspersonalen.
Genererar ozon;
kräver säkerhetssystem

I tabellen sammanfattas de viktigaste fördelarna och nackdelarna de olika
systemen har, utifrån synpunkter från intervjuade brukare och leverantörer.
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Nytt krav i PBL för bredbandsanslutning
Bredbandsanslutning
ska bli del av de tekniska kraven för byggnadsverk. Detta sker
genom en revidering av
PBL som träder i kraft
vid årsskiftet.
Från och med den 1 januari
nästa år införs ett nytt krav om
bredbandsanslutning i planoch bygglagen, PBL. Kravet
ska ingå som del av vad som
gäller för ett byggnadsverks
tekniska egenskaper.
I plan- och byggförordningen,
PBF, finns detaljer om kraven.
Bland annat anges att bostäder
och arbetslokaler ska vara
projekterade och utförda så att
det går att ansluta dem till högB Y G G TJ Ä N S T P M
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Nytt krav om bredbandsanslutning börjar gälla nästa år Foto: Mostphotos

hastighetsnät för uppkoppling
mot internet.
Undantaget är bland annat
fritidshus, komplementbyggnader och arbetslokaler där
verksamheten inte kräver bredbandsanslutning. Vad det
gäller flerbostadshus så innebär
det nya kravet att det ska finnas

en så kallad accesspunkt i eller
utanför byggnaden.
Det nya kravet kommer som
följd av en lag som trädde i
kraft den 1 juli, nämligen lagen
om åtgärder för utbyggnad av
bredbandsnät.
VIKTOR GINNER

I vägledningen tar man bland
annat upp vad olika begrepp,
som benämns i vägledningen,
betyder. Det kan vara ord som
radioaktivitet, radioaktivt ämne,
radionuklid, aktivitetskoncentration och Doskoefficient.
Därefter ger man svar på
frågor som; när ska olika indikatorer undersökas, hur ska
regelbundna undersökningar
av dricksvattnets kvalitet
genomföras och hur ska analyserna genomföras? Alla frågor
är noga besvarade med typexempel av olika slag.
SKA SES SOM ETT KOMPLEMENT

Livsmedelsverkets vägledning
”Radioaktiva ämnen i dricksvatten” är ett komplement till
verkets vägledning om dricksvatten.
MICAEL A NORDBERG
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Vart är vi på väg?
En regering som säger ja, två allianspartier som säger nej och
hiskeliga belopp som står på spel. Så ser förutsättningarna ut när
Catharina Håkansson Boman går till jobbet. Hon företräder staten
i Sverigeförhandlingen och är mer övertygad än någonsin
– färden mot framtiden går på räls i 300 kilometer i timmen.
T E X T V I K T O R G I N N E R F OTO T O B I A S S T E R N E R

