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SAMMANFATTNING 

Vi är positiva till ett nytt klassifikationssystem för byggd miljö och tror att upplägget 
med system, byggdelar, egenskaper och referensbeteckningar är en bra grund för att 
öka digitaliseringen i sektorn. Vi hade dock gärna föredragit att produktionsaktiviteter 
ingått istället för den gamla produktionsresultattabellen. 

Roligt att ni är positiva till helheten! Vi hade ingående diskussioner kring detta med 
produktionsaktiviteter, men fann att dialogen med framför allt entreprenörerna skulle 
kräva mer tid än vad som fanns tillgänglig. Vi upplevde dock en positiv inställning till 
tanken att koppla objekt i CoClass till en uppdatering av de listor över produktions-
aktiviteter som används vid kalkylering. Detta får bli ett framtida utvecklingsprojekt. 

 

Remisstiden har i vårt tycke varit alltför kort och vi hade önskat att remissen skett i två 
steg, en för systemet som helhet och först när otydligheter däri förklarats en ny remiss 
för de enskilda klasserna. Systemet är omfattande och exemplen få varför vi är osäkra 
på om vi förstått det rätt och har därför svårt att lämna konkreta åtgärdsförslag. Vi vill 
dock ta tillfället i akt och påtala vad vi anser är otydligt samt att förmedla de svårigheter 
vi själva upplevt då vi försökt ta oss ann det nya systemet. 

Vi hade gärna sett en längre remisstid, men eftersom projektet redan var försenat på 
grund av diskussionen kring valet av indelningsgrund för byggdelstabellerna valde vi att 
lägga den över sommaren – på gott och ont. 
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Följande punkter önskar vi att projektgruppen förtydligar eller vidareutvecklar: 

• Hur de två tabellerna byggdelar och produktionsresultat ska samverka 
alternativt hur gränsdragningen tabellerna emellan ser ut. 
Gränsdragningen är enligt vår uppfattning tydlig: byggdelar är funktionella 
delar av ett byggnadsverk; produktionsresultat är en vy av hur delarna ska 
tillverkas, som kopplar ihop resurser i form av varor, aktiviteter och hjälpmedel. 
Produktionsresultat – ett eller flera – kan användas som en bestämning av hur 
en byggdel ska utföras. 

• Varför produktionsaktiviteter utgått och den orörda tabellen produktionsresultat 
har lyfts in i systemet. En eller flera byggdelar + en eller fler aktiviteter = 
resultat. 
Se tidigare svar. Vi menar att det är AMA och dess användning av PR-klasser 
som ska stå för detta. Byggdelar kan kopplas till produktionsresultat, genom att 
ange PR-koder som egenskaper knutna till Byggdelen. 

• Vilken kodning som ska koppla samman beskrivning med modell. 
Framtida praxis får utveckla detta, men grundprincipen är att koden för ett 
digitalt objekt används också i en beskrivning av objektet. Detta kan göras för 
alla tabeller: BX, BV, UT, BD, PR. En lista över objekten i en modell (eller 
kopplade Produktionsresultat som egenskaper) blir ”innehållsförteckningen” i en 
beskrivning baserad på byggdelar. 

• Varför typanvändningen på komponentnivå inte behöver standardiseras och hur 
man utan den får ett stringent språk i utvecklingsskedet, innan man har en 
färdigprojekterad anläggning. 
Framtiden får utvisa om behov finns att fastställa typer av komponenter. För alla 
klasser gäller att kod + definition avgör vad som avses, inte vilken term 
(beteckning) som används. Användare av CoClass kan ange valfri branschterm 
bland synonymerna (som i viss mån kan betraktas som typer). Klassen måste 
dessutom alltid beskrivas ytterligare genom beskrivande text och/eller önskade 
egenskapsvärden. 

• Definiera den unika instansen i modell och tillse att referensbeteckningarna är 
tillämpbara på instanserna i modell och inte bara på den verkliga individen. 
Annars kan inte systemet anses BIM-anpassat. 
Enligt vår uppfattning kan det digitala objektet få referensbeteckningar ur alla 
aspekter så snart det är inlagt i modellen på rätt ställe, och att relevanta 
egenskaper har värden ifyllda: systemtillhörighet, lokalisering och så vidare. 
CoClass har flera olika egenskaper för att ange beteckningar för unika instanser 
t ex ”löpnummer” eller ”GUID” (benämning som ger en globalt unik identitet) 
vilket de flesta BIM-programvaror stödjer. 

• Begreppet och definitionen av konstruktiva system så att definitionen kan 
tillämpas på alla objekt i tabellen, även på typnivån. 
Med ”begreppet” antar vi att ni menar termen för klassen, och den är som 
beskrivits ovan flexibel. Vi har tillsammans med de internationella arbets-
grupperna inom IEC och ISO ansträngt oss att formulera definitioner som är 
korrekta och lagom täckande. I vissa fall finns dock pragmatiska avsteg, där 
man utgår från att användaren accepterar viss flexibilitet. Vi tar dock gärna 
emot synpunkter på där det fungerar mindre väl. 

• Säkerställer att exemplen följer systemtänket (konstruktiva system). 
Det försöker vi göra. Exemplen ska också bli fler, och gärna utgå från praktiska 
tillämpningar av systemet. 

• Egenskaper och värdelistor, utan dom är systemet för grovt för att kunna 
implementeras. 
Vi jobbar hårt på det, men mycket återstår. Vi tycker dock att objekttabellerna 
är så överlägsna BSAB 96 vad gäller hantering av digitala objekt över hela 
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livscykeln att det räcker för att börja använda systemet, även innan alla 
kopplingar till egenskaper är gjorda. 

• Begreppsvärlden är svår och även om koden räcker för en dator så behöver vi 
människor begrepp för att kunna kommunicera tydligt med varandra. 
Absolut, men kod + term + definition gör det förhoppningsvis enklare också för 
människor att förstå varandra. I BSAB 96 saknas definitioner helt, och det har på 
det stora hela ändå fungerat. Alla överenskommelser bygger i grunden på 
fackkunskap, och på beskrivningar utöver klassifikationen som sådan. 

• Fler exempel behövs. 
Det håller vi med om, och arbetar på. 

 

Samt uppmärksammar 

• Referensbeteckningar är komplicerade att få att leva över tid om 
individen/instansen inte checkas in/ut ur ett och samma system. 
Så är det förstås. Dataformat för överföring är viktiga att utveckla. Det är en 
utmaning för programvaruleverantörer att lösa och inte för klassifikations-
systemet.  Vi kan bara tillhandahålla platshållare för t ex versionshantering. 

• Discipliner som beräknar system har svårt att arbeta med tankesättet ”klä på 
objekten med egenskaper”. 
Man kan också se det tvärtom: tack vare att vi nu tar ett första stort steg mot att 
samordna både klassificering och egenskaper gör vi det enklare och säkrare. 
Man kan även i tidiga skeden bestämma önskade värden på relevanta egen-
skaper, och på det sättet beräkna prestanda och indirekt därmed kostnader. 
Framtida versioner av programvaror för beräkningar kan med hjälp av CoClass 
egenskaper beräkna fram resultatet i form av andra egenskaper. Det här öppnar 
upp för helt nya IT-system och arbetssätt i framtiden. 

  
 
1  AVGRÄNSNINGAR 
Gruppens kompetens är i huvudsak installation under utvecklings- och produktionsskedet och 
yttrandet gäller främst systemet som helhet samt tabellerna Funktionella system, Konstruktiva 
system och Komponenter. 

2  COCLASS – NYA GENERATIONEN BSAB – 
SLUTDOKUMENTATION 

KAPITEL 4.1 DIGITALT OCH BIM-ANPASSAT 

Egenskapstabellerna och kopplingen till objekt är en förutsättning för att kunna beskriva 
modellerna entydigt då byggdelstabellen har en väldigt grov indelning. Systemet kommer inte att 
vara komplett utan detta. 
Nej, systemet kommer inte att vara komplett, men förhoppningsvis användbart redan från 
början. Vi anser att indelningen är gjord till en lagom nivå. Att ha klasser för alla typer av objekt 
som uppfyller en viss funktion blir ogörligt. Vi menar att det är mer flexibelt att ha funktionellt 
indelade klasser, och att dessa sedan kan förtydligas med hjälp av koppling till typ, egenskap, 
produktionsresultat eller artikel. Exempel: %GQA Fläkt (frånluft), %GQA Fläkt (10 l/s), %GQA 
Fläkt (QEA.3), %GQA Fläkt (Ventab 123456). Antalet tänkbara egenskaper är dock närmast 
oändligt och det kommer ta lång tid att identifiera, definiera och koppla samtliga till objekt. I 
första versionen av CoClass kommer endast de mest väsentliga egenskaperna finnas och då i 
huvudsak som en bruttolista. 
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Projektgruppen bör beakta att olika discipliner har olika arbetssätt i BIM. Discipliner vars system 
ska vara beräkningsbara, såsom ventilation, värme etc klär inte sina objekt med egenskaper utan 
arbetar med ”varor” för att få korrekta beräkningsvärden. Förmodligen krävs det att vi kan arbeta 
med länkade data för att rent praktiskt kunna simulera olika fall om objektet i modell bara är 
definierat till att vara ett don eller en ventil. Där är vi tyvärr inte idag. 
För den här typen av beräkningar krävs ett gott stöd från CAD-applikationen. Vår förhoppning är 
att programvaruutvecklarna vill anamma CoClass, och hjälpa till med kopplingen mellan 
byggdelar och egenskaper, till exempel genom länkade data, eller att man använder samma 
klasser och egenskaper i alla led. Här kan användarna i hög grad hjälpa till, genom påtryckningar 
och utvärderingar. Försämrar CoClass på något sätt situationen i förhållande till idag? 
Vi tror även att arbetssätten i framtiden kan komma att förändras så att generiska (icke-
fabrikatsbundna) objekt används för beräkningar.  Installationsbranschen kan här ta lärdom av 
byggbranschen där typkonstruktioner (kalkylrecept) i stor utsträckning används i skeden när 
byggvarorna ännu inte handlats upp. CoClass ger stöd för en sådan steg-för-steg 
produktbestämning. 
 
Kapitel 5.2 nämner att identifikation ska kunna göra såväl i modell som i den verkliga världen. 
Dokumentationen för övrigt hanterar sedan bara identifikation av individer i den verkliga 
världen. Utan identifikation i modell så är inte systemet BIM-anpassat. 
Digitala referensbeteckningar kan göras på samma sätt som i den verkliga världen. Finns det 
något som talar emot det?  En referensbeteckning kan ju t ex innehålla en GUID-egenskap.  

KAPITEL 4.4 HELA LIVSCYKELN 

Det är möjligt att den dagen CoClass har egenskaper på plats och alla mottagare av modell lärt 
sig hantera detta inte kommer att ha ett behov av typer vid utbyte av information. Då kvarstår 
bara behovet av typer i projektörens värld för att kunna bygga ett ”bibliotek” för att effektivisera 
arbetet och då kan Typ-ID ha en värdelista som är projektspecifik eller företagsspecifik. Men hur 
hanterar vi det fram till dess?  Idag bygger projekteringen på typer och de är typerna som 
kommuniceras till beställare i planeringsskedet, till entreprenör för produktion och till 
förvaltaren för att få filtrerbarhet på en lämplig nivå. Arbetet med BIP beteckningar är sprunget 
ur ett behov och bör förvaltas tills det finns en annan lösning. CoClass version 2016-06-16 
täcker inte detta behov och kommer inte allena kunna täcka in skedena projektering och 
upphandling. Se även figur 13 på sid 26, som tydligt visar hur viktig typen är innan allt är 
färdigprojekterat. 
Varför skulle inte CoClass kunna hantera typer? En projektör kan ”typisera” en teknisk lösning, 
och en entreprenör kan föreslå alternativa typer som uppfyller ställda krav.  

Sortering av byggdelar i typer kan enkelt göras genom att för samma klasskod ange olika namn 
(dvs. branschterm enligt förteckning av synonymer). Det är viktigt att förstå att det som i 
remissutgåvan är angett som ”exempel” även är synonymer d.v.s. typer. 

För att hålla ordning på typerna får man mer än gärna utgå från de som tagit fram i BIP-
projektet. Framtiden får utvisa om behov finns att i CoClass fastställa fler än de mycket 
generiska typer av konstruktiva system som föreslås idag.  

Exempel: projektören föreslår innerväggar %AD03 Innerväggskonstruktion (Arkab 012), som 
innehåller ett antal produktionsresultat. Entreprenören kontrar med %AD03 Innerväggs-
konstruktion (Byggab 234), som vid beräkningar visar sig vara mer kostnadseffektiv. Kunden 
väljer därför den lösningen. Efter färdigställande benämns väggen %AD03 (Husab 345). 

KAPITEL 4.6 FRAMTIDSSÄKRAT 

Vi tror inte att versionshantering på tabellnivå är tillfredsställande den dagen tabellerna kopplas 
ihop. Versionshanteringen bör ligga på objektsnivå för tillfredställande spårbarhet. 
Det finns inga planer på att tabellerna ska kopplas ihop.  
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Versionshanteringen kommer att vara på tabellnivå. Byggtjänst kommer att notifiera sina 
användare när en ny version har publicerats, och kommer också att skriva kommentarer om vad 
som har förändrats i stora drag. I API:et kommer alla ändringar på ett objekts metadata att vara 
flaggade. Man kan jämföra en version som man har implementerad i interna system med den 
senaste t.ex. och se alla förändringar som har skett. Det blir ohanterbart annars för förvaltare att 
hantera uppdateringar av CoClass på ett effektivt sätt. 

KAPITEL 5.1 TABELLINDELNING OCH ANVÄNDNING 

Hur tabellerna produktionsresultat och byggdelar ska användas går inte att förstå. Vad ingår i 
begreppet bygghandling? Beskrivning, modell, ritning? Om vi använder produktionsresultat för 
att klassa förfrågningsunderlag och bygghandlingar, när ska vi då använda byggdelar? Våra 
beskrivningar bygger idag på produktionsresultatstabellen ska dom gå över till byggdelar? 
Varför har man då lyft in produktionsresultattabellen? 
Vi behöver uppenbarligen förtydliga detta avsnitt. Tanken är att byggdelar används för att 
hantera de digitala objekten över hela livscykeln. Produktionsresultat kommer även framledes att 
behöva användas vid utförandeentreprenader, där man använder AMA-beskrivningar på samma 
sätt som idag för att visa hur byggdelarna ska realiseras genom att de kopplas till produktions-
resultat. Produktionsresultat är att betrakta som produktionsaktiviteter (eller snarare resultatet 
av ett antal aktiviteter), inte byggdelar. I framtiden kommer även förvaltningsaktiviteter att 
knytas till samma byggdelar. Klassning av bygghandlingar sker redan idag med främst Byggdelar 
som indelningsgrund. De AMA-böcker som idag använder byggdelar kommer att behöva 
revideras så att BSAB-klasser ersätts av motsvarande i CoClass. Hur relationen och 
rangordningen mellan modell och beskrivning ska vara avgörs i kontraktet mellan parterna. 
 
Projektgruppen bör beakta att olika discipliner idag arbetar olika med byggdelar och 
produktionsresultat och att man måste exemplifiera hur arbetet framöver kommer att förändras. 
Detta ser vi som en framtida uppgift för Byggtjänst och dess AMA-redaktion. Vi ser inga stora 
förändringar där jämfört med idag. Byggdelar används för att bestämma de digitala objekten. I 
tekniska beskrivningar kan man använda både byggdelar och produktionsresultat beroende på 
skede och entreprenadform. I förvaltning kommer byggdelar och utrymmen vara av primärt 
intressse. 
 
Byggdelstabellen är för grov för att använda för kravställning. Man kan inte ställa samma krav på 
ett komforttilluftsdon som på ett punktutsug vilka båda hamnar i klassen XLC Luftdon. Först när 
systemet kompletteras med egenskap kommer det gå att använda för kravställning. 
Man kan ställa olika krav på XLC Luftdon (komforttilluft) respektive XLC Luftdon (punktutsug). I 
ett projekt kan man benämna dessa som olika typer %XLC1 respektive %XLC2. Framtiden får 
utvisa om det vore värdefullt att ha fastställda sådana typer av komponenter. 

Kom ihåg att komponenter identifieras också genom att det tillhör ett visst konstruktivt system. 
Koden JJ02.XLC visar ett don på tilluftsidan; JJ03.XLC visar ett frånluftsdon. 

KAPITEL 5.2.2 IDENTIFIKATION OCH REFERERNSBETECKNINGAR 

Identifikation är bra och nödvändigt men man ska komma ihåg att unika identiteter är 
tidskrävande att föra på i många av dagens verktyg. Den unika identifikationen är också svår att 
kvalitetssäkra över tid speciellt om objekten hanteras i flera olika system som inte sitter ihop. 
 
Det är inte heller alla verktyg som klarar av att stycka och märka längdvaror, såsom kanaler och 
rör. 
Så är det förvisso, men en helt genomförd princip för klassifikation av objekt som ger relativt få 
och väl definierade klasser underlättar hanteringen. Vi kan inte ta hänsyn till vilka begränsningar 
som finns i olika programvaror idag, när vi utvecklar ett nytt klassifikationssystem. Det är upp 
till marknaden att implementera CoClass i sina system, på den nivå som branschen efterfrågar.  
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KAPITEL 6.1 PRINCIPER 

Är det helt omöjligt att hitta benämningar som branschen kan enas vid? Människor är inte 
datorer och även om vi kan använda koder när vi skickar digital information så måste vi också ha 
begrepp som gör den muntliga kommunikationen tydlig. 
Vi har valt principen att alltid försöka hitta den vanligaste termen på klasserna, men accepterar 
och föreslår synonymer som är anpassade till den aktuella situationen. Ibland har vi valt mer 
eller mindre påhittade föreslagna termer i syfte att visa att klassen har bred användning. 
Exempel: ULJ Bärande platta kommer i byggnader att benämnas Bjälklagsplatta, i broar 
Brobaneplatta. I båda fallen syftar man på ett ”byggkonstruktivt objekt i form av ett liggande 
plan som överför primärt transversallaster till andra strukturella objekt”. Kraven man ställer är 
förstås anpassade till situationen i byggnaden respektive bron.   

För en vanlig användare så är klassens namn inte så viktig, den är mest till för att teoretiskt 
sortera upp klasserna. Genom att söka på synonymer i en sökmotor kommer rätt branschterm i 
praktiken att användas vid daglig användning.  ULJ Bärande platta kommer i verkligheten på en 
ritning eller modell t ex kunna heta ULJ Pålplatta, eller ULJ Platta på mark.  

KAPITEL 6.4 KLASSER, TYPER, FÖREKOMSTER OCH INDIVIDER 

Beskrivningen av begreppen är otydlig. Ett objekt i modell kan förses med en unik 
referensbeteckning men även en verklig vara monterad i en anläggning kan förses med 
märkskylt där referensbeteckningen framgår. Om varan är en individ och den blir en förekomst 
när den placeras i den verkliga byggnaden, så återstår ingen term för instansen i modell. 
Vi har valt termen ”individ” för den vara eller motsvarande som realiserar en förekomst. Vi skulle 
gärna använda termen ”instans” istället, men väljer att följa nomenklaturen i SS-EN 81346-1. Ett 
digitalt objekt kan därmed aldrig vara en ”fysisk” individ. Den är en ”virtuell förekomst”, och kan 
ges samma referensbeteckning som den (fysiska) individ som kommer att realisera den. Den kan 
dock innehålla en egenskap som ”serienummer”, vilket pekar på en fysisk individ. Varje digital 
individ kan dessutom ha en unik global identitet (GUID) ur ett datatekniskt perspektiv. Vi 
försöker förtydliga beskrivningen. 
 
Om systemet ska vara BIM-anpassat så måste vi självklart få koda instanser med referens-
beteckningar även i modell och då måste instansens projekterade funktion ligga till grund för 
klassningen, oavsett om brukaren sedan bestämmer sig för att använda en golvarmatur som en 
klädhängare. 
Helt rätt, så ska det vara. Men det är inte ”instansens projekterade funktion” som ges 
referensbeteckning, utan ”förekomstens inbyggda funktion” (inherent function). Det är denna 
som är grunden för klassifikationen. 

KAPITEL 6.7 TABELLKOD 

Webbapplikationen behöver ha filter för de olika tabellerna just med anledningen av att samma 
tabellkod kan förekomma i flera tabeller men även generellt för att det ska bli lättare att hitta i 
systemet. 
Vi framför detta till Byggtjänst.  Varje kod kan även kombineras med ett prefix (tabellkoden) för 
att vid behov ytterligare precisera vad som avses.  T ex koden AB kan ha olika betydelse enligt 
nedan:    

• BV:AB betyder Hotell- och restaurangbyggnad 
• UT:AB betyder Hygienutymme 
• KS:AB betyder Grundkonstruktion 

KAPITEL 6.11.4 TRENIVÅPRINCIPEN 

Något är fel i tänket kring system eller så är det beskrivet på ett sätt så att vi inte förstår. 
Exemplet känns logiskt men vi hittar inte igen det i tabellerna, där är det konstruktiva systemet 
Innerväggskonstruktion. Konstruktivt system känns som en konstig benämning på ett 
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distributionssystem, det har en funktion att distribuera och känns inte konstruktivt på något 
sätt. Kanske måste man försöka hitta en annan benämning på tabellen som bättre speglar att 
den innehåller system som ger stabilitet men också processinriktade system. Sen ställer vi oss 
frågan varför upplägget kring system och komponenter inte kan vara lika. Vad är det som gör att 
vi behöver klasskod för typer på systemnivån när det inte verkar behövas på komponentnivån? 
Eller behövs det kanske klasskoder för typer på båda nivåerna? 
Att hitta termer som passar allt är inte helt enkelt, speciellt som de internationella standarder 
som CoClass utgår från täcker in också industriell verksamhet. Vi har valt termen ”konstruktiva 
system” för att visa att här specificerar man krav på de konstruktiva delarna i de funktionella 
systemen; man svarar på frågan hur de ska konstrueras.  
 
Den engelska termen är ”technical systems”, vilket vi tycker är för generellt; alla byggdelar är ju 
”tekniska” och inget annat. Vi anser alltså att även en VVS-projektör eller en landskapsarkitekt 
konstruerar system som ska möta kraven från brukaren; det är inte enbart byggnadskonstruk-
tören (K) som gör det. 
 
Vi har bedömt det vara värdefullt att fastställa ett antal typer av konstruktiva system. Framtiden 
får utvisa om det är lämpligt att göra det också för komponenter. Kanske kan detta i ett första 
skede göras i form av rekommendationer snarare än fastställda typer. 

KAPITEL 6.11.5 KODNING 

Får man koda med toppnivån eller är toppnivån i tabellerna bara en grupp/rubrik? Om de är en 
grupp/rubrik så bör man ta bort koden i användargränssnittet. Om man får koda med den så bör 
den anges till 0 eller understreck. Där det finns typer bör borde det bli 00 eller __ 
Ja man får koda med toppnivån/rubriken. Man ska alltid koda med en bokstav för funktionella 
system, två bokstäver för konstruktiva system och tre bokstäver för komponenter i de fall man 
använder sammansatta beteckningar. Inom industrin kommer många troligen att fortsätta att 
koda komponenter på tvåbokstavsnivån. Det vore då lämpligt att man sätter bindestreck för att 
beteckna den uteslutna specificeringen. Exempel: TA- Transformerande objekt.  Vi kommer 
rekommendera detta förfarande i slutdokumentationen och ändra koderna för rubrikerna. 

KAPITEL 6.11.7 KONSTRUKTIVA SYSTEM 

Se kommentarer under Kapitel 6.11.4 och för kapitel 1.5.6 och 1.5.9 i Appendix A1 samt 
kommentarer på coclass.byggtjanst.se 
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KAPITEL 6.11.8 KOMPONENTER 

Varför texten om individer här? Steget dit går över Typ, instans och först därefter vara och 
individ. 
Det kan nog vara bra att upprepa detta om förekomster och individer; tyvärr är texten dock 
felaktig. Så här står det i tredje stycket: 

Komponenter realiseras av införskaffade varor och material. När de väl är på plats utgör 
de förekomster – individer – av komponenterna. Detta beskrivs utförligare i Appendix A1. 

Så här ändrar vi: 
En komponent som används i utformningen av ett system blir en förekomst av klassen. 
Förekomster realiseras av införskaffade varor och material, och blir då individer. Detta 
beskrivs utförligare i Appendix A1. 

 
Dokumentationen säger att kodningen är styrd till tre bokstäver. Hur hanterar vi komponenter 
med sammansatt funktion? Det är många komponenter som fyller flera funktioner. Får man koda 
med B00 eller B__? ___ känns inte så lockande men risken finns att man hamnar där. 
Man kan koda på tvåbokstavsnivån, och då sätta ut bindestreck för den tredje nivån. Man kan 
också dubblera koderna. Exempel: UB- Uppbärande objekt (Hylla med hängare), eller UBA.UBB 
Hylla Hängare. 
Annars är principen att man klassificerar efter den ”viktigaste” funktionen. Ett fönster har primär 
funktion att kontrollera ljusinflöde till ett utrymme. Det kan dessutom spela en viktig roll i 
ventilationen, men det ska inte påverka vilken klass det hamnar i. Belysningsprojektören 
behöver också hålla koll på inflödet av naturligt ljus, men det gör inte att fönstret med 
nödvändighet inordnas i belysningssystemet. Men det finns inget som hindrar det, för den som 
finner det användbart. 
 
Komponenttabellen är mycket svår att hitta i och tabellen skulle behöva ha ett filter för 
exempelvis disciplin. Många svenska begrepp skiljer sig från språkbruket idag och vi har många 
gånger tvingats gå över den engelska termen för att hitta våra komponenter. 
Filter för disciplin är en bra tanke. Målet är dock att alla ska hitta ”sin” term på klasserna. Här 
behöver vi hjälp från användarna! Vi vill återigen påpeka att CoClass är byggt för att levereras 
digitalt dvs. med en sökmotor för att söka på synonymer (branschtermer). 
 
Klassen Z behövs men känns felplacerad. Kanske borde den ges en egen tabell. 
Varför en egen tabell? Vi tycker att detta var en praktisk lösning, som ger samma status åt 
virtuella objekt som åt fysiska. 

KAPITEL 6.12 PRODUKTIONSRESULTAT 

På vilket sätt inkluderar koden QJB.2 Irisspjäll arbete? Det är först när man kopplar ett recept till 
QJB.2 som man får en peng för montaget och spjället vilket kan resultera i ett 
produktionsresultat.. Det är olyckligt att produktionsaktiviteter inte ingår i systemet. En byggdel 
plus en eller flera produktionsaktivitet blir ett produktionsresultat. Då behövs ingen tabell för 
produktionsresultat utan den blir, precis som termen säger, resultatet av olika kombinationer av 
byggdelar och aktiviteter. 
Ett produktionsresultat är varor och aktiviteter, inte byggdelar och aktiviteter. Varje PR-klass är 
en potentiell informationsbärare för detta, men alla har inte detta formulerat i AMA-böckerna. 
Däremot förväntas projektören att under varje AMA-rubrik specificera vilka varor som ska ingå, 
och vid behov beskriva på vilket sätt arbetet ska gå till rent kvalitativt. Vi hoppas som sagt 
kunna utveckla en tabell över produktionsaktiviteter i framtiden, men vi tror inte att detta 
kommer att göra PR-tabellen överflödig. Den ”vyn” på den byggda miljön behövs. 
 
Vi är mycket frågande till varför produktionsresultattabellen lyfts in som till sin befintliga 
struktur är väldigt odigital. Det känns som en illa vald nödlösning. Även om det finns mängder 
av kombinationer av byggdelar och produktionsaktiviteter så finns det en mycket enkel algoritm 
som utifrån byggdelar och produktionsaktiveter leder oss fram till vilka produktionsresultat som 
finns. En eller flera byggdelar + en eller fler aktiviteter = produktionsresultat. 
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Vi förstår inte på vilket sätt den tabellen är mindre ”digital”. PR-klasserna är enligt vår 
uppfattning fortsatt viktiga vyer på det byggda. Ofta, men långt ifrån alltid, finns enkla 
relationer mellan byggdelar och produktionsresultat. Tanken är dock att CoClass ska kunna 
användas så att man successivt ökar bestämningsgrader, där funktionella och konstruktiva 
system till en början inte är detaljspecificerade till komponenter eller produktionsresultat. 

Enligt vår uppfattning ska klassifikationssystemet inte göra fasta kopplingar mellan byggdelar 
och deras konkreta utförande. Tvärtom ska det uppmuntra till alternativa lösningar, vilket är 
svårt att göra med ”mycket enkla algoritmer”. 

KAPITEL 6.13 EGENSKAPER 

Egenskaperna och kopplingen till klass är viktigt för att kunna börja använda systemet. 
Klasserna är nu så grova att systemet förmodligen inte ens kommer att kunna användas för 
kravställning annat än i mycket tidiga skeden. 
Vår förhoppning är att systemet är så mycket bättre ägnat åt informationshantering genom hela 
livscykeln att det ändå ska börja användas. Till en början kan det räcka att CAD-programmen 
sätter CoClass-kod på sina funktionella objekt, ända ner till komponentnivån. Här är det fritt 
fram att skapa typer, för varje projekt eller tillhandahållna av beställaren. Nästa steg blir att 
mappa egenskaper som definieras i programmen till motsvarande i CoClass. På det sättet 
förenklas informationsöverföringen mellan olika system. Antalet tänkbara egenskaper är dock 
närmast oändligt och det kommer ta lång tid att identifiera, definiera och koppla samtliga till 
objekt. I första versionen av CoClass kommer endast de mest väsentliga egenskaperna finnas 
och då i huvudsak som en bruttolista. 
Med detta sagt så ska CoClass givetvis fortsätta att utvecklas. Finner branschen att det saknas 
exempelvis komponenter, eller fastställda typer av sådana, så ska de läggas till systemet. Så har 
BSAB-systemet utvecklats under hela sin livstid, framför allt vad gäller PR-tabellen. 

KAPITEL 6.15 RELATION TILL ANDRA SYSTEM OCH STANDARDER 

På vilket sätt är komponenterna mappade mot BIP? BIPkoder.se ger förslag på typbeteckningar 
Någon motsvarighet hittar vi inte i CoClass referensbeteckningar. Det finns en platshållare men 
värdelistan anges i CoClass som projekt- eller företagsspecifik. 
Precis: man kan använda valfri princip för beteckningar, BIP eller någon annan. BIP kommer att 
ge ett viktigt input till nästa version av den svenska standarden för beteckningar och förkort-
ningar, som vi hoppas ska komma ut under 2017. Vi vill inte formellt koppla CoClass ”etikett-
egenskap” till BIP, men vi har sett till att alla BIP-egenskaper har motsvarighet i CoClass. 

3  APPENDIX A1 REFERENSBETECKNINGAR OCH EXEMPEL 

KAPITEL 1.1.1 IDENTIFIERING AV TOPPNOD 

Toppnoden är en individ av klassen, det kan vara ett unikt system eller en unik byggnad. Det 
framgår inte riktigt av punktlistan. Vi rättar detta. 

KAPITEL 1.3.1 FUNKTIONS-ID 

Exemplet är felaktigt. Ventilationssystem kodas J. Vi rättar detta. 

KAPITEL 1.3.2 PRODUKT-ID 

Är Produkt-ID instans-ID? Varför blanda in ett varubegrepp? Ja, Produkt-Id är samma som 
instansen id. Det har förstås också likheter med ”vara”. ”Det här fönstret är nummer 316 i den 
här byggnaden.” Individen kan dock bytas ut, och får då samma Produkt-Id som den vara den 
ersätter. 
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KAPITEL 1.4.1 KOPPLING TILL EGENSKAPER OCH TILL ANDRA KLASSIFIKATIONER 

Egenskaper skulle inte ha kod enligt kapitel 6.13.2 i huvuddokumentet. 
 
Är det praktiskt tillämpbart att koppla egenskaper på detta sätt. Ett objekt har ofta en uppsjö 
egenskaper som alla kan vara viktiga ur olika aspekter. Alla egenskaper har ett prefix i 
namngivningen av etiketten. På så sätt är det möjligt att sortera egenskaperna efter olika 
aspekter. T ex adressFastighet tillhör gruppen adressegenskaper, jurKontrakt tillhör gruppen 
juridiska egenskaper osv. 

Man väljer att visa den egenskap som i sammanhanget är viktig. Hur användbart det är får 
framtiden utvisa; det skiljer sig säkert mellan olika skeden och sammanhang. Kopplingen mellan 
komponent och produktionsegenskaper – till exempel i form av en PR-kod – kommer säkert 
komma till användning. 

KAPITEL 1.5 EXEMPEL 

Syftet med referensbeteckningar är att få unikitet. Det är olyckligt att exemplen ger klass. Det 
hade ökat tydligheten om man åtminstone satt xxx där det förväntades ett löpnummer. Många 
exempel ska förmodligen ha både unika systemnummer och unika komponentnummer. VI får se 
över exemplen. 

KAPITEL 1.5.6 FJÄRRVÄRMESYSTEM 

Systemtänket lirar inte med vad som finns i tabellen konstruktiva system. 
Tabellen har indelningen försörjande system och transporterande system. Förvisso kan man 
tycka att allt är transporterande av media men har man den uppdelningen så bör man nog 
använda det konstruktiva systemet HD värmeförsörjningssystem på komponenterna före 
växlarna. 
Detta med H och J är relativt. För producenten av till exempel värme är H värmepannor och 
liknande, medan J är transporten till kund. För kunden är H allt bortanför anslutningspunkten, J 
är det som sker inom den egna byggnaden eller anläggningen. Detaljerna kring detta behöver 
dock testas i skarpt läge i olika typer av anläggningar. Att byta vid växlarna är en rimlig variant. 

KAPITEL 1.5.9 VENTILATIONSSYSTEM 

Samma kommentar som ovan men här borde det konstruktiva systemet HF Ventilations-
försörjningssystem användas på aggregatet. Detta är under utredning. Det verkar finnas delade 
meningar om var systemgränsen ska dras. 
 
Referensbeteckningarna i exemplet saknar systemtillhörighet och unikitet. Spjället bör 
förmodligen heta Jxxx-JJ02.QMCxxx alternativt J.JJ02-xxx.QMCxxx men det senare känns som en 
mindre bra lösning eftersom den inte blir hierarkisk korrekt. Vi får se över exemplen – de blev 
inte helt genomarbetade tyvärr. 
 
Kommer det bli problem att urskilja vad som är unikt löpnummer och eventuell typ när även 
klassen inkluderar siffror? Man behöver bestämma per projekt hur detta ska göras, till exempel 
JJ0201, eller JJ02-01. Vi kommer i slutdokumentationen att ge rekommendationer. 

 

 

 

 

 


