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Lantmäteriets remissvar på remissen om det nya 
svenska klassifikationssystemet CoClass 
 
 

CoClass – nya generationen BSAB – Slutdokumentation 
Vi har svårt att utläsa hur det nya klassifikationssystemet ska kopplas mot 
geodata. Nämns bl.a. under punkt 4.1 ”Digitalt och BIM-anpassat” att 
målet är att ”egenskaper ska kunna kopplas till objekt”. Geodata är också 
egenskaper som kan kopplas till olika objekt. Det finns idag också många 
initiativ kring att koppla GIS och BIM och där är geodata en viktig 
parameter.  

Vi har efter bästa förmåga sett till att CoClass innehåller egenskaper 
motsvarande de som används av Lantmäteriet och i den kommunala 
planeringen. Detta gäller framför allt geografisk identifikation i form av 
adress- och fastighetsuppgifter, men också bestämmelser i form av PBL-
planer. 

 

Appendix A1 – Referensbeteckningar och exempel 
Under punkt 1.1 Referenssystem nämns att referensbeteckningar används 
för att bl.a. visa placeringen av ett specifikt objekt. För att kunna visa 
placeringen av t.ex. en byggnad behövs geodata och där använder sig 
Lantmäteriet och kommunerna av UUID, inte de referensbeteckningar som 
föreslås i CoClass. Oklart beskrivet hur dessa olika system ska kunna 
samordnas/kopplas ihop, vilket behövs om objekt ska kunna följas över 
hela livscykeln. Se även punkt 1.3.3 Placering-ID. 

CoClass kan lagra UUID i en speciell namnegenskap, utöver sin egen 
referensbeteckning. Dessa är för övrigt huvudsakligen avsedda för 
identifiering av byggdelar, inte av hela byggnadsverk. 
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Appendix A3 – CoClass och PBL/Lantmäteriet 
Se kommentarer, synpunkter förslag till ändringar i bifogat dokument samt 
förslag till ny tabell nedan. 

Vi hoppas att ni som vi är nöjda med att vi samordnat dessa begrepp, även 
om definitionerna inte är identiska. CoClass utgår här från ISO 12006-2. 

 

BSAB 96 och CoClass PBL (2010:900) Lantmäteriet 

byggnadsverk	
självständig	enhet	i	den	
byggda	miljön	med	en	
karaktäristisk	rumslig	
struktur,	avsedd	att	
betjäna	minst	en	funktion	
eller	brukaraktivitet 

byggnadsverk	
byggnad	eller	annan	
anläggning 

byggnadsverk	
Varaktig	konstruktion	som	
placeras	på	eller	under	
mark	alternativt	på,	helt	
eller	delvis	under	vatten 

hus	
byggnadsverk	med	
uppbyggd	klimatskärm	
omkring	beträdbara	
utrymmen	(BSAB	96)	

-	 -	

byggnad	
byggnadsverk	med	tak	
(CoClass)	

byggnad	
varaktig	konstruktion	som	
består	av	tak	eller	av	
tak	och	väggar	och	som	är	
varaktigt	placerad	på	
mark	eller	helt	eller	delvis	
under	mark	eller	är	
varaktigt	placerad	på	en	
viss	plats	i	vatten	samt	
är	avsedd	att	vara	
konstruerad	så	att	
människor	
kan	uppehålla	sig	i	den	

byggnad	
varaktig	konstruktion	som	
består	av	tak	eller	av	
tak	och	väggar	och	som	är	
varaktigt	placerad	på	
mark	eller	helt	eller	delvis	
under	mark	eller	är	
varaktigt	placerad	på	en	
viss	plats	i	vatten	samt	
är	avsedd	att	vara	
konstruerad	så	att	
människor	
kan	uppehålla	sig	i	den	

anläggning	
byggnadsverk	som	inte	är	
hus	

-	 anläggning	
artefakt	som	inte	utgör	
fastighet	eller	byggnad	
	
byggnadsverk	som	inte	är	
byggnad	
	

 

 

 

 

 

 


