
CoClass användardag
• Inledning

• Klassifikationssystemets utveckling

• CoClass i förhållande till andra 
standarder

• Digitala tjänster

• Fika (kl. 14:30)

• CoClass inom Smart Built
Environment

• Nyttan med CoClass

• Frågor

• Avslut



Agenda
• 13:00 – 13:15 Inledning
• 13:15 – 13:35 Klassifikationssystemets utveckling
• 13:35 – 14:15 CoClass i förhållande till andra standarder
• 14:15 – 14:30 Digitala tjänster
• 14:30 – 14:50 Fika
• 14:50 – 15:05 CoClass inom Smart Built Environment
• 15:05 – 15:35 Nyttan med CoClass - CoClass ur ett användarperspektiv

− Svenska Kyrkan – Fastighetsregister
− Trafikverket – CoClass i Västlänken

• 15:35 – 16:35 Nyttan med CoClass - CoClass ur ett mjukvaruperspektiv
− Symetri – CoClass skapar ordning och reda i DoU dokumentationen
− Sweco – Automatisk kontroll av IFC-filer med FME 
− TCG – CoClass, men hur kan man använda det?
− Trimble – Novapoint och CoClass

• 16:35 – 16:55 Frågestund
• 17:00 Avslut



CoClass
Mikael Malmkvist -

Inledning



Svensk Byggtjänst ägs av ett 
trettiotal organisationer som 
representerar hela 
byggbranschen, och hela 
byggprocessen.

Vårt uppdrag är att erbjuda 
produkter och tjänster som 
bidrar till en effektivare 
byggprocess. 

Svensk Byggtjänst



2019 
Distribution 

påbörjas

2018 
Förvaltning inledd 

Former för 
distribution

2017 
Diskussion kring 

ägande, förvaltning 
och tjänster

2016
CoClass offentlig 
remiss (juni) och 
release (oktober)

2015 
BSAB 2.0

Branschutvecklings
projekt

2014 
Förstudie 

Struktur och 
begreppsmodell

2013 
BSAB 96  Byggdelar 

i Förbifart 
Stockholm 

Bakgrund & ägandeskap



Kunskap:
Tillhandahålla ett modernt 

och behovsanpassat  
Klassifikationssystem

…

Förutsättningar:
Tillhandahålla tillämpbar 

metodik 

…

Distribution:
Tillhandahålla 

behovsanpassade och 
användarvänliga  

gränssnitt och tjänster

Identifikation
=J1001.JJ2003.RNB05010

Byggtjänst roll som förvaltare

https://coclass.byggtjanst.se/

Implementation:
Skapa förutsättningar för 

implementation och 
användning 

…

https://coclass.byggtjanst.se/


Hänt under året (urval)

• Bildande av styrgrupp för CoClass
• Framtagande av affärsplan
− Dialogmöten med över 25 företag och 

organisationer genomförd i syfte att diskutera 
former för prissättning och distribution

− Prissättningsmodell (ej beslutad)
− Avtalsvillkor (under framtagande)
• Utveckling av CoClass webbtjänst & API
− Förbättrad funktionalitet och användbarhet
− Ökad robusthet, skalbarhet och prestanda



• Utbildningar
− Stockholm, 40 deltagare
− Göteborg, 32 deltagare
− Malmö, 17 deltagare
− Karlstad, ca 25 deltagare
− Riga (Estland), ca 30 deltagare
− Trondheim (genomförs 6-7/12)

• Föreläsningar
− RESTA Vilnius (Lettland), ca 300 deltagare
− Nordbygg, ca 2 x 40 deltagare
− Jönköping University, ca 30 deltagare
− KTH, ca 30 deltagare
− BEAst, ca 140 deltagare
− SKL, ca 100 deltagare

• Workshops
− BIM Alliance: CoClass & IFC ca 45 (Sthlm) + 20 (Gbg) deltagare
− BIM Alliance: Anläggningsgrupp, ca 25 deltagare
− BIM Alliance: Frukostmöte om klassifikation ca 25 deltagare

Marknadskommunikation (urval)



Förslag: Avtal och prissättning

• Kostnadsfritt att titta på webben
• Premiumlicens (från ca 9 375 kr/år*)
• Premium företagslicens (från ca 75 000 kr/år)
− Ger företag intern nyttjanderätt av CoClass samt rätt att 

använda CoClass i programvaror med inbyggt stöd för detta
• Supportavtal för nyttjanderätt (från 25 000 kr/år**)
− krävs för att använda CoClass i kommersiella produkter

* Reducerat pris vid köp av flerpack
** Beroende på supportavtalets omfattning 

Priserna nedan är satta utifrån de kostnader som Byggtjänst har för att förvalta, utveckla och distribuera CoClass.



Distribution av CoClass 



• Få igång användningen av CoClass
− Förmå branschen att börja ställa krav på 

användningen av CoClass
− Öka medvetenheten om vilket värde CoClass ger
• Hitta lämpliga prissättningsmodeller som 

täcker förvaltnings- och utv. kostnaderna
• Få till bra tekniska lösningar som svarar 

mot användarnas behov
• Utbildningsbehovet kring CoClass är stort

Utmaningar



CoClass
Mikael Malmkvist & Klas Eckerberg -
Klassifikationssystemets utveckling



Förslag ny förvaltningsprocessGruppens medlemmar i dagsläget:

• Carin Bohman, Stockholms stad

• Victor Gerdevåg, Specialfastigheter

• Kaspar Kandell, Trafikverket

• Kurt Löwnertz, Sweco

Svensk Byggtjänst:

• Klas Eckerberg, systematikansvarig CoClass

• Susann Kärnek, redaktör CoClass

• Niklas Olars, redaktör AMA

• Förvaltningsgruppens uppgift:
− Anpassa och förbättra CoClass med 

hänsyn till olika aktörers behov
• Ansvarsområde:
− Säkerställa att CoClass följer fastlagda 

standarder
− Ansvarar för sakinnehållet i samtliga 

tabeller inklusive klasser, benämningar, 
definitioner och exempel

Förvaltningsgrupp CoClass



CoClass 
Admin

Förvaltningsprocess

CoClass Admin

Styrgrupp

Förvaltningsgrupp

Utvecklings-
Grupp

Utökad 
Remiss-
grupp

ArkiveringReserverad

Parkerad

Godkänd

Avslag



Förslag ny förvaltningsprocess• Utvecklingsgruppens uppgift:
− Säkerställa CoClass långsiktiga utveckling
• Ansvarsområde:
− Bistå Förvaltningsgruppen när det gäller 

större förändringar eller avsteg gentemot 
standarder

− Ge rekommendationer för framtida 
förbättrings- och utvecklingsområden 

Utvecklingsgrupp CoClass

Gruppen har ännu inte etablerats:

• Etablering sker under Q1 2019

• Har du förslag på en person som 
borde ingå i gruppen kontakta 
CoClass på:
CoClass@byggtjanst.se

mailto:CoClass@byggtjanst.se


CoClass på 1 minut



Byggdelar blir informationsbehållare
– den digitala tvillingen

Egenskap Värde
Klasskod QQC
Klassnamn Dörr
Typ YD11
Bredd 1000
Höjd 2100
Material Teak
Hängning Vänster
Recept NCS.212
Underhåll Smörjning av 

gångjärn
…

CoClass ger standardiserade:
• Klasser av objekt
• Namn på egenskaper

Klass är också 
en egenskap!



Klassifikationssystemets 
utveckling



”CoClass 2.0”

• Ny indelning av typer av system

• Remiss utskickad i oktober, bearbetning pågår

• Lansering ”så snart det går”



Byggdelar
Byggdelar indelas i tre nivåer av komplexitet.
I tur och ordning bestämmer man:

• Byggdel med överordnad funktion, till exempel 
B20 Innervägg (funktionellt system)

• Dess tekniska lösning, till exempel AD30 Väggkonstruktion 
med fackverksstomme (konstruktivt system)

• De ingående delarna i den tekniska lösningen, till exempel
ULM Väggkärna, material reglar 45x70
NCB Väggbeklädnad, material gipsskiva på ena sidan
och träfiberskiva åt den andra (komponenter), här med 
projektspecifika typer

• Sammansatt kod: B20.AD30.NCB91

B20

AD30

NCB91

NCB91

ULM



Funktionella
system: 
nuläge





Konstruktiva
system: 
nuläge



Konstruktiva
system



CoClass
Klas Eckerberg -

CoClass i förhållande till andra standarder



CoClass i förhållande
till andra standarder



Baserat på, och påverkar standarder

• SS-ISO 12006-2 ger principer för klassifikation

• SS-EN 81346-1 ger principer 
för referensbeteckningar

• IEC CD 81346-2 ger klasser 
för komponenter och utrymmen

• ISO 81346-12 ger klasser 
för funktionella och konstruktiva system

• Objekt och egenskaper mappas mot IFC

• Förberett för mappning mot bSDD



BSAB 96 och CoClass



Funktionella system

BSAB 96
CoClass



Typer av funktionella system

BSAB 96CoClass, kommande version



Konstruktiva system

BSAB 96 byggdelstyperCoClass, kommande version



Komponenter

BSAB 96CoClass



Produktionsresultat (”AMA-koder”)

BSAB 96CoClass



CoClass och andra system



Familjen 12006-2

JK Elkraftdistributionssystem
JK10 Elkraftdistributionssystem för högspänning
JK20 Elkraftdistributionssystem för mellanspänning
JK30 Elkraftdistributionssystem för lågspänning
JK40 Elkraftdistributionssystem för klenspänning



HJÄLPMEDEL

BYGGNADSVERK

FUNKTIONELLT SYSTEM 1

KONSTRUKTIVT SYSTEM 1

KOMPONENT 2

BYGGT UTRYMME3

EGENSKAP

CCS
INFRASTRUKTURELL ENHET

BYGGNADSVERK

SYSTEM

UTRYMME

PRODUKTIONSRESULTAT

BSAB 96
BYGGNADSVERKSKOMPLEX

BYGGNADSVERK

FUNKTIONELLT SYSTEM 1

KONSTRUKTIVT SYSTEM 1

KOMPONENT 2

UTRYMME3

PRODUKTIONSRESULTAT

EGENSKAP

FÖRVALTNINGSAKTIVITET

CoClass

1 Baserad på ISO 81346-12:2018.
2 Baserad på IEC CD 81346-2
3 Baserad på IEC CD 81346-2 med många 

tillägg för natur, administrativa områden m m



CoClass och CCS



CoClass och SOSI
H Administrativt 

område
utrymme som omfattas av specifika administrativa och/eller 
juridiska bestämmelser

HA Politiskt område administrativt område för indelning baserad på i lag fastställda 
befogenheter

HAA Territorium politiskt område omfattande en stats suveränitetet på mark, i 
vatten och i luft

HAB Rike politiskt område omfattande en stats suveränitetet på mark

HAC Region politiskt område omfattande flera län och/eller kommuner

HAD Län politiskt område för statlig förvaltning för del av riket

HAE Kommun politiskt område för lokalt självstyre och förvaltning för del av 
riket

HB Fastighets- och 
rättighetsområde

administrativt område för rättigheter och skyldigheter fastställt i 
lantmäteriförrättning eller beslut av myndighet eller domstol

HBA Trakt fastighets- och rättighetsområde bestående av en grupp av 
fastigheter och samfälligheter med samma traktnamn

HBB Kvarterstrakt fastighets- och rättighetsområde bestående av en grupp av 
fastigheter och samfälligheter med samma kvartersnamn

HBC Fastighet fastighets- och rättighetsområde med fastställda gränser och 
med  beteckning i fastighetsregistrets allmänna del



CoClass och BIP



CoClass och BIP

http://bipkoder.se

http://bipkoder.se/


CoClass och BIP

http://bipkoder.se

http://bipkoder.se/


CoClass och BIP
=B01.AD02/%B10.AD20
Väggsystem nr 01 > Väggkonstruktion nr 02, typ 
Innervägg > Väggkonstruktion med fackverksstomme

IV02
Innervägg, icke bärande

=J01.JJ03.RNB005/%J10.JJ20.RNB10
Luftbehandlingssystem nr 01 > 
Luftdistributionssystem nr 03 > Luftdon nr 005, typ 
Allmänventilationssystem > 
Frånluftsventilationssystem > Luftdon typ 10

FL02.FD9005
Frånluftssystem nr 02 > Övriga frånluftsdon nr 005

Funktionsaspekten fastställs tidigt!
Typaspekten fastställs sent!



CoClass och
BIMTypeCode (BIM7AA)



CoClass och BIMTypeCode



CoClass och BIMTypeCode

http://www.bim7aa.dk

=B1002.AD2003
Innervägg nr 02 > Väggkonstruktion med 
fackverksstomme nr 03

=B2001.AD2003
Yttervägg nr 01 >Väggkonstruktion 

med solid stomme nr 03

=TRA
Träd

http://www.bim7aa.dk/


CoClass
Daniel Dahlström -

Digitala tjänster



Beta
• Intern utveckling.
• Testning av int + ext intressenter.

Digitala Tjänster

Alpha
• Intern utveckling.
• Testning av interna intressenter.

Vad har vi gjort hittills?



Release Candidate (RC)
• Int + ext utveckling.
• Testning av int + ext intressenter.
• Pilot projekt/implementation

Digitala Tjänster

Vad gör vi nu?



General Availability (GA)
• Tillgänglig för allmänheten.
• Försäljning
• Support
• Drift & Förvaltning

Digitala Tjänster

Nästa steg?



Namnbyte
• My CoClass blir CoClass Studio
• CoClass API blir CoClass Connect

Digitala Tjänster

Produktifiering

Varför
• Produktnamnet bör tala för sig själv.
• Vi behöver tydligare särskilja klassifikation 

från produkter och tjänster.



Skapa en struktur
• Objekt
• Egenskaper
• Aktiviteter

CoClass Studio

Demo

Uppdatera
• Tabell versioner
• Befintliga strukturer

Samarbeta
• Rättigheter
• Ägarskap



Publicera en struktur
• Publikt eller Internt

CoClass Connect

Demo

API Anrop
• Test anrop via Postman.

JSON & XML
• Olika format för olika behov



Daniel Dahlström
Produkt & Affärsutvecklare
CoClass // AMA // ConTech

daniel.dahlstrom@byggtjanst.se

Tfn: 08 457 10 11

Tack!
Länkar

CoClass
coclass.byggtjanst.se
coclassapi.byggtjanst.se

Postman
getpostman.com/apps

mailto:daniel.dahlstrom@byggtjanst.se?subject=Presentation%20-%20CoClass%20Digitala%20Tj%C3%A4nster
https://www.getpostman.com/apps


CoClass



Kl 14:50 fortsätter vi med

• CoClass inom Smart Built
Environment

• Nyttan med CoClass
• CoClass ur ett användarperspektiv
• CoClass ur ett mjukvaruperspektiv

• Frågor

• Avslut



CoClass
Klas Eckerberg & Mikael Malmkvist -

CoClass inom Smart Built Environment



CoClass inom
Smart Built Environment 



CoClass och LOD – The Movie



CoClass och LOD



Informationsnivåer



Livet som parkbänk

Skede 2: 
Planering

Skede 3: 
Projektering

Skede 5: 
Användning



Revitdata exporterad till IFC

Detta är relationshandlingen!



http://www.lantmateriet.se/digitaltforst

”Digitalt först”



SBE: Smart planering för byggande







Livscykelperspektiv Del 1, Hinder att överbrygga
Exemplet vägg – från idé till leverans

Klas Eckerberg, Projektengagemang och Svensk Byggtjänst
Christer Green, Vilma och Byggmaterialhandlarna

Oktober 2017



Steg 1: skissen

• En arkitekt skissar på ett badrum
• Ställer krav på väggarna:

– Ytskikt (färg, material)
– Vattensäker
– Ljudisolerande

• Väggarna ingår i byggnadens 
totala miljöbelastning



Steg 5: val av material

• Konstruktören eller entreprenören 
lägger till material som egenskap 
hos komponenterna

• Komponenterna kan nu mängdas

NCB Väggbeklädnad
Gipsskiva

ULM Väggkärna
Träreglar 45x70 c-c 450

NCB Väggbeklädnad
Konstruktionsplywood



Resurs i ETIM1

Egenskap Värde
Klasskod NCB
Klassnamn Väggbeklädnad
Längd 2400
Tjocklek 12,5
Material gips
Typ gipsskiva, normal (SS-EN 520)
Produktionsresultat KBC.3211
Typbeteckning 02
Resursdefinition (bSDD m.fl.) gipsskiva / gips
Varutypkod (ETIM, VB m.fl.) EC003143
Referensbeteckning B2008.AD3005.NCB0201

NCB Väggbeklädnad
Gipsskiva

1: ElektroTechnisches
InformationsModell, en 
internationell bransch-
standard för produkter 
inom el, VVS och bygg. För 
närvarande är 14 länder 
medlemmar. ETIM Sverige 
styrs av en referensgrupp 
för leverantörer, grossister 
och byggvaruhandel.

Gipsskivan

http://www.etim.se/
http://bsdd.buildingsmart.org/#concept/details/07MK6QBUn2VP9r6rqVweBQ
http://bsdd.buildingsmart.org/#concept/details/22tRq0WJCHu000025QrE$V
https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC003143&classVersion=2


1: Global Trade Item Number, 
en internationell 
identitetsbeteckning för 
produkter utvecklad av 
GS1, en icke-vinstinriktad 
organisation.

Specifika produktdata

3. Egenskap enligt ETIM
o Specifika värden på egenskaper kan användas för att 

söka produkter. Ju fler egenskaper som används, desto 
färre blir träffarna.
Exempel: EF001438 (längd i mm) 2400

4. GTIN1 = Nyckeln för en specifik produkt
o Vid sökning i Vilma/Finfo har det i exemplet nedan 

resulterat i tre produkters GTIN. Dessa GTIN är 
därefter kvalitetssäkraren i dialog med aktuella 
avtalsleverantörer

NCB Väggbeklädnad
GipsskivaGipsskivan

http://www.gs1.se/sv/vara-standarder/identifiera/gs1-artikelnummer-gtin/


2: Global Location Number, 
en internationell identitets-
beteckning för lokalisering 
utvecklad av GS1. 
Positionen kan anges på 
valfri nivå, allt ifrån en plats 
på kartan för en verksam-
het ner till hyllplan i ett 
specifikt utrymme.

Specifika produktdata

5. GLN2 = Nyckeln till specifik leverantör 
av produkter
○ GTIN tillsammans med avtalsleverantörens GLN 

ger kopplingen till produktens kundunika avtalspris

NCB Väggbeklädnad
GipsskivaGipsskivan

http://www.gs1.se/sv/Support/Nummerupplysning/sok-pa-gln/


Komplett 
artikel-
information

GTIN

7318931920902

Bas

1 st

25,9 kg

2,88 m2

75:00 kr / st

26:04 kr / m2

EPD

Gipsskiva EC003143

BVD

GTIN

7318931920896

Topp

40 st

1037 kg

115,2 m2

70:00 kr / st

24:30 kr / m2

GLN

7332968000017

NCB Väggbeklädnad

Montageanvisning

Produktinfo

Prestandadeklaration

Bredd (mm) Kant kortsida Kant långsidaLängd (mm)Tjocklek (mm)

Gipsskiva EC003143

Försänkt rak kant2400 Skuren kant12,5 1200

NCB Väggbeklädnad

GPSA Gips, skiva 

ETIM-klass

Komponent

SBE MaterialGPSA Gips skiva 

NCB Väggbeklädnad
Gipsskiva

http://www.gs1.se/sv/Support/Nummerupplysning/sok-pa-gtin/
https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC003143&classVersion=2
http://www.gs1.se/sv/Support/Nummerupplysning/sok-pa-gtin/
http://www.gs1.se/sv/Support/Nummerupplysning/sok-pa-gln/
https://coclass.byggtjanst.se/sv/objekt/v/1.7/komponenter/NCB/vaggbekladnad/84119
https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC003143&classVersion=2
https://coclass.byggtjanst.se/sv/objekt/v/1.7/komponenter/NCB/vaggbekladnad/84119


Illustration: Byggmaterialhandlarna, Finfo, GS1 och Svenskt Trä och Christer Green/Tomas Öhrling

Specifika produktdata

6. GLN och GTIN utgör basen för en inköpsorder
o Med dessa värden blir inköpsordern direkt kopplad till de 

värden som identifierats i samband med kalkyleringen. 
o Det lägger också grunden för en standardiserad (GS1) 

inköps-, plock- och leveransprocess. 



Specifika produktdata

7. GLN, GTIN och SSCC1 som 
streckkoder effektiviserar 
byggplatslogistik
o Med de internationella standarderna för 

meddelanden, etiketter och streckkoder på 
förpackningar och kollin ökar effektiviteten 
för byggplatslogistiken 

o Samtidigt lägger detta grunden för att följa 
och registrera var en specifik produkt 
monteras i en byggnad eller anläggning

1 Serial Shipping Container 
Code (SSCC) ger ett unikt 
nummer för varje kolli

Illustration: BEAst och Hans Sandqvist, bildinfo.se

http://www.gs1.se/sv/vara-standarder/identifiera/GS1-kollinummer-SSCC/


QQA Fönster
2018-03-03 38KG

4

23

CoClass och BEAst

++D45623
=B1002.AD3005.QQA1123

Väggsystem, typ 
10 Yttervägg, nr 02

Väggkonstruktion, typ 30 
Väggkonstruktion med

solid stomme, nr 05

Placering

Funktion

Fönster, typ 11
Trä höger, nr 23



Fortsättning följer?



Primärt syfte:
• Ta fram en branschpraxis för hur mjukvaru-

leverantörer ska tillämpa CoClass på ett enhetligt 
sätt

Sekundärt syfte:
• Ge mjukvaruleverantörer och samhällsbyggnads-

sektorns aktörer möjlighet att ställa krav på 
funktionalitet och innehåll i CoClass

Tertiärt syfte:
• Att få fram mjukvaror med inbyggt stöd för 

CoClass (så att byggherrar och förvaltare kan 
börja ställa krav på användningen av CoClass)

Branschpraxis för tillämpning 
av CoClass i mjukvaror



Projektorganisation



Behovsanalys
BIM Alliance Workshop: Hur ska CoClass tillämpas i våra IT-system?
10 januari kl. 9.00 – 12.00 i Malmö och 17 januari kl. 9.00 – 12.00 i Stockholm



Projektets genomförande



CoClass
CoClass ur ett användarperspektiv:

Julie Gunnarsson, Svenska Kyrkan 
Fastighetsregister



Har vi fler
lekplatser än
klocktorn?
…Det vet vi faktiskt inte.



Introduktion

Ett fastighetsbestånd i balans och en effektiv fastighetsförvaltning – det är dit vi 
ska. Därför beslutade kyrkomötet i november 2016 att församlingar och pastorat 

ska få bättre redskap som förenklar och förbättrar arbetet inom fastighetsområdet. 
Ett viktigt sådant redskap, och en förutsättning för att nå hela vägen, är ett 

gemensamt fastighetsregister.



Beslutet från kyrkomötet

Ett integrerbart gemensamt register ska vara färdigt den 1 januari 2019 och medel 
ska avsättas för att stiften ska kunna bistå församlingar och pastorat i arbetet.

Beslutet har föregåtts av ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång där 
alla församlingar fått lämna synpunkter. Fastighetsregistret är det första projektet 

inom programmet Gemensamt ansvar.



• Fastighetsregistret i sig är inte ett heltäckande fastighetssystem!

• För den löpande fastighetsförvaltningen behövs ytterligare systemstöd. 
Underhållskostnader och felanmälan ska t ex. inte hanteras i Fastighetsregistret 
utan i andra system.

• Detta betyder att Fastighetsregistret är en nödvändig möjliggörare till en god 
fastighetsförvaltning, inte en lösning i sig.

Förtydliganden av beslutet



Långsiktiga nyttor

Fastighetsregistret kommer att: 

1. Ge överskådlighet

2. Underlätta analyser

3. Möjliggöra integration



Vad är fastighetsregistret?

Register-
modul

Visualiserings-
verktyg

Ansvariga för
inregistrering och

ajourhållning

Användare

IAM/AD/Backup-



CoClass grunden i fastighetsregistret

• Nivåindelningen

• Kategorier på objekten

• Egenskaper

7





Nivåindelningen är baserad på CoClass.
Ett objekt i Fastighetsregistret kan vara ett byggnadsverk, ett utrymme eller en samling
av byggnadsverk som tillsammans utgör ett förvaltningsmässigt lämpligt område.
De lägre nivåerna, tex byggdelar är inte av intresse för fastighetsregistret då de 
snarare hör hemma i ett fastighetssystem. 



Förvaltningsområden

• En huvudmans bestånd delas in i ett eller flera förvaltningsområden.

• Ett förvaltningsområde är en samling byggnadsverk. 

• Ett förvaltningsområde kan inte tillhöra flera huvudmän.

• Indelningen i förvaltningsområden är flexibel och möjliggör en mängd 
olika varianter beroende på huvudmannens storlek, organisation och 
sammansättningen av dess bestånd av fast egendom. 

10



Kyrkoområden Kyrkoområdet är det vanligaste 
förvaltningsområdet. Illustrationen nedan visar 
på en församling som har tre kyrkoområden. 

11



Olika typer av förvaltningsområden
• Kyrkoområde (CoClass… BJA - Kyrkoområde)
• Begravningsområde (CoClass… BJB - Begravningsområde)
• Skogs-jordbruksområde (CoClass…)
• Stiftsgård
• Övriga områden

– Bostadsområde
– Äldreboendeområde
– Studentbostadsområde
– Förskoleområde
– Administration/förvaltningsområde
– Kyrkogårdsförvaltningsområde
– Övrigt område

12



Prästgård

Kyrkstuga

Kyrka/kapell

Krematorium



CoClassbenämning: AAA 
Småhus

CoClassbenämning: AAA 
Småhus

CoClassbenämning: AND 
Ceremoniell byggnad

CoClassbenämning: BFD 
Förbränningsanlägging



Obligatoriska egenskaper på byggnadsverk

• Obligatoriska uppgifter att registrera på samtliga byggnadsverk:
– Namn på byggnadsverk
– Funktion
– Finansieringskälla
– Innehavsform
– Adress
– Kommun och fastighetsbeteckning 
– Lagfaren ägare
– Taxerad ägare
– Tomträttsinnehavare
– Ägare om annan än huvudman 
– Ägaruppgift kvalitetssäkrad 

• Särskilt för byggnader och mark som finns i kyrkobyggnadsregistret:
– Identitetsnummer i kyrkobyggnadsregistret

15

Även egenskaperna för de olika 
nivåerna är baserade på CoClass. De är 
utvalda för att de lämpar sig bra för 
Svenska kyrkans fastighetsbestånd.



Specifika obligatoriska egenskaper på…

• Byggnader:
– Bruksarea

– Bruksarea fackmannamässigt uppmätt

– Förenklingsregel tillämpad

– Byggnadskoordinater

16

• Mark:
– Markareal i kvadratmeter

– Markareal fackmannamässigt 

uppmätt



Nyttan med CoClass

§ Vi kan alla använda samma begrepp och definitioner.

§ Ger oss möjligheten att prata samma språk.

§ ”Rätt information om informationen direkt” sparar oss tid och pengar. 

§ Framtida integrationsmöjligheter - att använda den mest moderna standarden 
på marknaden är för oss ett sätt att framtidssäkra vår produkt.







EXEMPEL –
ÖVERSKÅDLIGHET





Tack!

julie.gunnarsson@svenskakyrkan.se
julie.gunnarsson@byggtjanst.se

mailto:julie.gunnarsson@svenskakyrkan.se
mailto:julie.gunnarsson@byggtjanst.se


CoClass
CoClass ur ett användarperspektiv:

Mikael Törnkvist, Trafikverket 
CoClass i Västlänken
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Västlänken

• En cirka 8 km lång pendeltågsförbindelse, varav 
drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. 

• Nya stationer vid Haga och Korsvägen. En ny 
stationsdel vid Göteborgs Central. 

• Byggstart: Beräknas till 2018. 
• Trafikstart: Beräknas till 2026. 
• Kostnad: Cirka 20 miljarder kronor (prisnivå 2009).
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• Citytunneln
• Citybanan
• Hallandsåstunneln
• Västlänken

Västlänkens behov av en nedbrytning och klassificering
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BIM på Trafikverket
Arbetet med BIM på TRV har som 
mål att: ”säkerställa en gemensam 
digital anläggning och därmed en 
effektiv förvaltning” 
Trafikverkets strategi för BIM, TDOK 2013:0688

Det innebär bland annat att vi ska etablera:

• Gemensamt språk; vad vi benämner olika 
objekt, synonymer

• Klassificering; hur vi grupperar och 
attributsätter objekt

• Unika identiteter på objekt; hur vi namnger 
och identifierar objekt så de blir unika 

• Identifierat informationsbehov; vilka krav har 
verksamheten i olika skeden

• Överföring; hur vi kommunicerar information 
internt och med omvärlden 

Tillsammans ger det ett kontrollerat 
informationsflöde från planering till trafikledning

Målbild
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Gemensamt: Alla bidrar och är en viktig del av kedjan

Vad Trafikverket vill uppnå
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Olika vyer för samma objekt

Hur konsumerar vi information

• Miljontals låtar med unika identiteter

• Sorterade på artist, album och sång

• Klassificeras och tilldelas attribut 
utifrån genre, årtal, popularitet osv

• Man kan söka låtarna utifrån olika 
perspektiv. ”Jag vill lyssna på 70-tal”, 
”Jag vill lyssna på hårdrock”

• Man kan skapa egna samband med 
egna spellistor
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Hur konsumerar vi information

• Miljontals objekt med unika identiteter

• Sorterade på komplex, anläggning, 
anläggningsdel och funktion mm.

• Klassificeras och tilldelas attribut utifrån 
kapacitet, tid, placering, typ, mm

• Man kan söka objekt utifrån olika perspektiv. 
”Jag vill titta på kostnad för pumpar”, ”Jag 
vill titta en pump utifrån el”

• Man kan skapa egna samband med egna 
system

Pump
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• Unik identitet

• Stabil över livscykeln

• Beskriver på funktionell nivå

• Enhetlig för alla tillgångar

• Framtagen utifrån verksamhetens behov

• Nedbrytning av anläggningen 

ReferensID
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(1)
Industri 

/ Industry

(2)
Affärsområde / Business 

Category

(3) 
Anläggningskomplex / 

Installation

(4)
Anläggning / Plant

(5)
Anläggningsdel / Section

(6)
Tillgångssystem / Equipment Class

(7)
Grundfunktion / Sub-unit

(8)
Anläggningsindivid / Maintainable Item

(9)
Reservdel / Part

Infrastruktur – Hela Trafikverkets samlade tillgångar

Vägsystem / Järnvägssystem.

Vägkomplex, Järnvägskomplex, Icke Linjebunden kraftförsörjning, IT-Infra.

Ex. Södra länken, Citybanan, Boden omformarstation, E4an, Driftplats Xxx.

Del i anläggningen som avgränsas genom sin funktion eller 
konstruktion.

Uppsättning grundfunktioner som samspelar eller är 
besläktade för att uppfylla en övergripande funktion

Funktion med spårbarhetsbehov som ska realiseras av fysisk 
anläggningsindivid, ex Spårväxel, Pump, Närvarogivare

Fysik anläggningstillgång (produkt, material) som 
realiserar grundfunktion i tillgångshierarkin

Ej obligatorisk, men vid behov kan 
tillhörande reservdelar spåras (ej på 
individnivå)

Topp-nod i 
anläggningsregister

Ej i anläggningsregister
Nivån finns i 
BI & Ekonomisystem

Anläggningsregister
lokaliseringsaspekt

Anläggningsregister 
Funktionsaspekt

Anläggningsregister 
Produkt/Konstruktion

Anläggningsregister 
Reservdel
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Tillgångshierarki enligt ISO 14224
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Anläggningsindivid
Produkt, konstruktion, 
utrustning, material, service

Anläggning –
Komplex

Delområde

Anläggningsdel

Tillgångssystem

Område

Anläggning

Grundfunktion

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

Nivå 7

Nivå 8

Nivå 9,10 Eventuella 
Underindivider el. Reservdelar

Lo
ka

lis
er

in
g

Fu
nk

tio
n

Fy
si

sk

Järnväg, Väg, Icke linjebunden elkraft
IT-infra

Län och bandelar

Driftplats, Citybanan, Södra länken, Boden omformarstation

Geografisk indelning av en anläggning i mindre delar (ex driftplatsdel, del av väg)

Del i anläggningen som avgränsas genom sin funktion eller konstruktion

Funktionell indelning av system i anläggningsdel

Funktion som ska realiseras av fysiskt objekt

Trafikverkets gemensamma tillgångshierarki
Ad

m
in

.
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Trafikverkets ReferensID

Tre delar ger ReferensID

ReferensID
A.BB+CC.D.Enn=FFF.GGnnn

Första delen en administrativ indelning
+ indikerar placering aspekt
= indikerar funktion aspekt

DelområdeOmråde AnläggningAnl. Komplex Anläggningsdel

Tillgångssystem Grundfunktion

# Löpnummer# Löpnummer
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Trafikverket och CoClass

• Projekt
• Västlänken
• ERTMS
• Varbergstunneln?

• ANDA
• Hallandsås
• Citytunneln
• Citybanan
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TACK!



CoClass
CoClass ur ett mjukvaruperspektiv:

Per Erlandsson, Symetri
CoClass skapar ordning och reda i DoU dokumentationen



BIM & INFRA
FORUM 2017

CoClass skapar ordning och reda i DoU dokumentationen

Per Erlandsson
Senior Konsult

Symetri



En del av ADDNODE GROUP
…… och  division Design Management

550 duktiga medarbetare och  150.000 
användare i Norden, Storbritannien, 
Australien, Canada og Mellemösten med en 
lång erfarenhet av att leverera CAD system, 
BIM mjukvara, internet baserade lösningar 
för processstyrning och  sammarbete kring 
dokumenthantering  och ”data” till kunder 
inom bygg och fastighet seden 1989. 

http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/affarsomraden/undersidor/designmanagement

http://www.addnodegroup.com/huvudmeny/affarsomraden/undersidor/designmanagement


Service Works deliver CAFM and integrated workplace 
management software (IWMS) software solutions to organizations 
throughout the United Kingdom, mainland Europe, Australia, 
Canada, USA, the Middle East and across Asia.
SWG are the world’s leading supplier of operational performance 
management software and payment mechanism/paymech
software) to the global public private partnership (PPP) market.
Our flagship facilities, property and space management software, 
QFM, is used across 1,000 sites globally.
Our specialist PPP performance management software, P3rform, is 
used to manage over 200 PPP contracts across the globe, including 
100 educational, 50 healthcare and 25 justice PPP contracts.
We have offices in the UK, Australia, Canada, Kuwait and Saudi 
Arabia, and partner offices across South East Asia, allowing us to 
provide our customers with local business support coupled with the 
extensive software development resources and scalability afforded 
by an international provider.

Vad vet vi om DRIFT o UNDERHÅLL?



Common Data Environment (CDE) är enkelheten
med ett digital ställe där informationen är samlad
på ett digitalt ställe. Med stora mängder digital data 
som skapas och delas inom ett projekts livcykel, blir
en CDE platform ett sätt att främja sammarbete och
kommunikation.

BIM for Dummies, published by Wiley, and co-authored by David Philp 
(@ThePhilpster), Stefan Mordue and Paul Swaddle (@paul_swaddle)

https://www.wiley.com/en-dk/Building+Information+Modeling+For+Dummies-
p-9781119060055

IDÉ

PROJEKTERING
DRIFT &

UNDERHÅLL

PRODUKTION

Rivning

Ombyggnad

CDE

Därför vet vi att användningen av BIM + CDE
...... ger oss stora vinster i genom sammarbete och kommunikation 

https://www.wiley.com/en-dk/Building+Information+Modeling+For+Dummies-p-9781119060055


Vad vet vi om kraven för BIM?
....... exempel vid drift av sjukhus

I dag är vi genom byggherrar involverade i 10 pågående 
sjukhusprojekt där man valt att arbeta med beskrivande databaser 
och datainsamling (=CDE) med syfte att :

 som byggherre få bättre insikt i design- och produktions-fasen 
och i ett tidigt skede få underlag för planering och annalyser.

 Vid projektavslut vara förberedda på att ”motta” och inarbeta 
delar av upparbetad data in i sitt förvaltningssystem.

REGION ÖREBRO
The project includeds design of requirements and follow-up for digital 

information delivery for a new  eight storey high care and treatment building 
with  1 200 rooms.

LANDSTINGET I KALMAR
The project includeds design of requirements and follow-up for digital 

information delivery for a 25 000 m2 new psychiatric clinic.



Source: BIM for FACILITY MANAGERS / IFMA, 
IFMA Foundation; Paul Techholz, editor 

Vad finns det för behov?
..…. GÄLLANDE information!

Documentation
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IFC

Revit

Archicad

Task team
(BIM/CAD tools)

CDE  GEMENSAM DATA

INDCHECK

UDCHECKNING

AMS

Apps
Report

IOT

Analytics
Report

Construction / Supply chain / Operational planning
(Product Infomation Management)

Asset Information
Management

RequirementsDesign

CDE
(Asset Information

Management)



Kraven på Informationsleveranser

REGION ÖREBRO
The project includeds design of requirements and follow-up for digital 

information delivery for a new  eight storey high care and treatment building 
with  1 200 rooms.

LANDSTINGET I KALMAR
The project includeds design of requirements and follow-up for digital 

information delivery for a 25 000 m2 new psychiatric clinic.

Leveranskrav DoU del av förteckning

Instruktioner för DoU - metadata.se - CoClass
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Leveranskrav DoU del av förteckning
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… CDE support för AIM
..…. är på väg till våra FM kunder!Grafik

Dokument

Data

Struktur

CDE
(Asset 

Information
Management)
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CoClass
CoClass ur ett mjukvaruperspektiv:

Gabriel Hirsch, Sweco
Automatisk kontroll av IFC-filer med FME



AUTOMATISK KONTROLL AV IFC-FILER
MED FME

2018-11-28

138

GABRIEL HIRSCH
SWECO (SAFE SOFTWARE)

gabriel.hirsch@sweco.se



FME – Vad är det?

• Verktygslåda för att hantera data. GIS, BIM, 
CAD och övrigt

• Tar bort manuell hantering och möjliggör 
automatisering

• Digitalisering i praktiken
• Läser och skriver över 350 olika 

format/datakällor
– IFC, DWG, DGN, BCF, SHP, XSLX, XML, GML, 

FBX, LAS, JPG, TIF, TAB, CityGML, IndoorGML, 
KML, SOSI, WMS, WFS, Oracle, SQL Server, 
Postgresql, MongoDB, Elasticsearch

gabriel.hirsch@sweco.se

139



FME – Vad används det till

• Strukturera om data för att passa olika ändamål
– Kommunernas grundkarta  Projekteringsunderlag
– Relationshandling  Förvaltningssystem

• Migrering
– Koordinatsystemstransformationer
– Byte av lagringsmiljö. Filbaseratdatabas

• Kvalitetssäkra data
– Uppfyller projektering CAD/BIM-manual?
– Har man använt rätt CoClass-koder?

• Automatisering
– Schemalägga kontroller eller flytt av data
– Event trigger

• FME Desktop och FME Server

gabriel.hirsch@sweco.se
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Automatisk kontroll av IFC-filer med FME

• Uppdrag åt Trafikförvaltningen (TF) vid 
Stockholms läns landsting

• Hur kan man använda FME för att underlätta 
hanteringen av CoClass inom TF?

Tillvägagångssätt
• CoClass:a en del av den nya 

tunnelbanestationen Sickla (i Revit)
– Byggnadsverkskomplex, Byggnadsverk, Funktionella 

system Konstruktiva system

• Exportera till IFC
• Validera IFC-filen med FME mot CoClass API

141

gabriel.hirsch@sweco.se
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Del av den nya tunnelbanestationen Sickla (i Revit)

gabriel.hirsch@sweco.se



Förenklad systemskiss
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CoClass
API

CoClass

IFC-fil

gabriel.hirsch@sweco.se





CoClass
CoClass ur ett mjukvaruperspektiv:

Ulf Ström, TCG
CoClass ur ett mjukvaruperspektiv – men hur kan man använda det?



COCLASS UR ETT 
MJUKVARUPERSPEKTIV

COCLASS ANVÄNDARDAG



HUR ANVÄNDA COCLASS FÖR ATT UPPNÅ 
DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET
ULF STRÖM, STRATEGISK RÅDGIVARE



OM TCG | Vision inom TCG

2018-11-28 ©Touchless Consulting Group 148

Vision: Vi transformerar företag mot maximerade flöden 

Process – Fastighet – Infrastruktur



Varför | Utmaningarna

 Olika namn för samma sak

 Olika informations- / dokumentationsbehov 

 för fastighetsägare resp entreprenörer och leverantörer

 mellan olika användare på samma företag

 i olika delprocesser inom samma företag

 Vissa pratar om information, andra om dokument/ 
ritningar

 Användare söker information/dokumentation om 
samma objekt fast på olika sätt

 Ingen vet vilken version som gäller

 Olika datorsystem kräver olika 
kommunikationsmetoder 

CoClass är därför en viktig bit på 
vägen mot ett obrutet 
informationsflöde

Jag sa ju att 
det var ett 

komma och 
inte en punkt 
på ritningen

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=misstaken+bridge&source=images&cd=&cad=rja&docid=ejd0YxYDguSbsM&tbnid=RvDMuy2OmFY-kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://filipspagnoli.wordpress.com/tag/immanuel-kant/&ei=pj4CUoPQEqTG4gS0_IE4&bvm=bv.50310824,d.bGE&psig=AFQjCNEsWw0Wsr2dCqFemsTqUNgS41KA8g&ust=1375965175217954


Hur | Allt börjar med att definiera Objekt & Strukturer

o Strukturer – baserade på olika aspekter för olika användare
o Strukturer enligt 81346 … baserade på placering, process, funktion, ekonomi 

osv

o Objekt namngivna enligt CoClass
o Till de fysiska eller virtuella objekten knyts

o Information/ egenskaper dvs ALLT som är ett alfanumeriskt värde t.ex. dimensioner, 
lev art nr, miljödata, UH intervall, kostnad, kostnadsställe, installationstid 

o Dokument dvs filer av ALLA slag t.ex. ritningar, instruktioner, protokoll, filmer, 
programvaror

o (Dokumenten kan i sig betraktas som objekt, namngivna enligt andra std;ds)

o Arbetsflöden

o Rättigheter och versionshantering ända ner på egenskaper

o Individer dvs serienummer, garantitid osv



Hur | Prefixet anger aspekten för hur en användare vill
betrakta objektet

 Med hjälp av strukturerna och objekten, namngivna enl CoClass skapas ett unikt OBJEKT ID (jmfr
person nummer) för varje enskilt objekt i byggnaden.

 Exempel:

 ++D45623.AD05.QQA23 (Placering; Hus 45623.Yttervägg 05.Fönster 23)

 =CAB10.K2.UAA011.HH07 (Funktion; Trafiktunnel 10, Elkraftsystem 2, Armatur 011, Nödbelysning 07)



Lösning | Hur kan det se ut i MasterConcept

28/11/2018 ©Touchless Consulting Group 152
Alla dokument länkade till objektet

Filträd för olika aspekter/ system för detta Objekt ID
o Funktion
o Placering

Egenskaperna

Objekt ID;   Placering
Funktion

Individen



Lösning | Hur kan det se ut i MasterConcept

o BIM Modell integrerat mot MasterConcept via IFC

o Objekt i modell knuten till objektstruktur i systemet

28/11/2018 ©Touchless Consulting Group 153



o Export/Import via
o VPN koppling
o WEB 
o Mobil etc
o och av objekt/ Briefcase med alla 

dess barn och
o all information
o och alla dokument

o Ärendehantering med
o Full spårbarhet och 

versionshantering

o Jmfr ”As planned” / ”As Built”

o Detaljerad loggning

o Allt baserat på Roller/Rättigheter

Informationsutbyte | Det obrutna informationsflöde med full spårbarhet



Ulf Ström
Strategisk Rådgivare
Klarabergsgatan 29
M: +46 702 39 64 27
E: ulf.strom@tcg.se
W: www.tcg.se

Vill du veta mer om Ides MasterConcept?

Från kravställning via projekt till förvaltning med stöd för CoClass och IEC 
81346

Välkommen till Scandic Hasselbacken i Stockholm
o imorgon (28/11) kl. 14.30 – 17.00 eller 
o torsdag (29/11) kl. 08.30 – 11.30

Anmälan via mejl till ulf.strom@tcg.se 



CoClass
CoClass ur ett mjukvaruperspektiv:

Stefan Petersson, Trimble
Novapoint och CoClass



CoClass och Novapoint

Stefan Petersson, Product Owner Landscape /Area Planning

27 november 2018



Transforming the
Way the World Works

Trimble Inc.

At Trimble, we have been in the
business of crafting confidence for
customers for over 35 years.

Founded on the core principles of
triangulation, we stand for: Position,
Information and Communication.

Where all points unite, you’ll find
Trimble -with innovation and
technology for the future.

Position

Information

Communication



Civil Engineering & 
Construction
From concept to design, to build and 
maintain. We give customers control with a 
forward-thinking continuum of solutions
and services

Domain
Depth and
Breadth

Full Continuum 
Solutions

Constructible
BIM

History of
Innovation

Global Reach,
Local Support



Agenda

TRIMBLE NOVAPOINT OCH QUADRI
– OBJEKTBASERAD BIM-PLATTFORM FÖR INFRASTRUKTUR

KLASSIFICERING I QUADRI

COCLASS 2.0…MER FÖR INFRASTRUKTUR



TRIMBLE NOVAPOINT OCH QUADRI – OBJEKTBASERAD BIM-PLATTFORM FÖR INFRASTRUKTUR



TRIMBLE NOVAPOINT OCH QUADRI – OBJEKTBASERAD BIM-PLATTFORM FÖR INFRASTRUKTUR

 Georefererad
 Objektbaserad
 Processorienterad

 Integrerad samordning
 Kontinuerlig samordning

 Klassificering



 Georefererad
 Objektbaserad
 Processorienterad

 Integrerad samordning
 Kontinuerlig samordning

 Klassificering
• Produktionsresultat AMA finns idag

TRIMBLE NOVAPOINT OCH QUADRI – OBJEKTBASERAD BIM-PLATTFORM FÖR INFRASTRUKTUR



COCLASS 2.0 OCH NOVAPOINT

 CoClass-tabeller Mallar i Novapoints klassificeringsverktyg Urval av objekt 
kopplas till klassificeringskoder



COCLASS 2.0 OCH NOVAPOINT…OCH VIDARE I LIVSCYKELN

 CoClass-tabeller Mallar i Novapoints klassificeringsverktyg Urval av objekt 
kopplas till klassificeringskoder

 Export vidare till andra format…
• namngivning av objekt

• Dwg (lagernamn)
• IFC - LandXML (objektnamn)

• egenskaper
• Landxml
• IFC som property set DWG LandX

ML IFC



CoClass
Mikael Malmkvist -

Frågor



Läs mer om CoClass på:
coclass.byggtjanst.se

Kontakta CoClass på:
CoClass@byggtjanst.se

Koder och klasser kommenterar du på 
coclass.byggtjanst.se på respektive kod/klass. 
Detta tas därefter upp för diskussion och 
beslut på kommande förvaltningsmöte.

Diskussionsgrupp ”CoClass Community” finns på LinkedIn.

Tack!

https://coclass.byggtjanst.se/
mailto:coclass@byggtjanst.se
https://coclass.byggtjanst.se/
https://www.linkedin.com/groups/12117549/
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