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1 Inledning 
För att pröva tillämpningen av det nya klassningssystemet valde vi att använda en inre 
tillbyggnad i form av en ny el och instrumentverkstad, se bilaga 1. Granskningskommentarer 
CoClass Bygg 2016-08-31 

2 Kommentarer 

2.1 Kommentar 1 
Rubrikerna i Excel stämmer inte mot Webben. Det tog 4 timmar att förstå sambanden mellan 
Excel och Webben. 
Kolumn A (klass) är Funktionella system på Webben (nivå 1) 
Kolumn D (konstruktivt) är Konstruktiva system på Webben (nivå 2) 
Kolumn F (komponent) är Komponent (nivå 3) Kolumn (PR-klass) är produktionsresultat 
(nivå 4) Detta borde synkas. Mycket olyckligt, men Excelfilen är ett arbetsformat. Dess 
bristande relation till webbgränssnittet som borde ha förklarats. 
2.2 Kommentar 2 
När kommentar 1 är åtgärdad går det ganska bra att ta reda de tre första nivåerna, men är helt 
omöjligt att lista ut nivå 4 för PR-klass. Möjligen genom att slå i AMA. Produktionsresultat 
är inte en fjärde nivå, utan en helt annan vy av den byggda miljön. Den visar hur byggdelar 
realiseras genom varor och aktiviteter. 

2.3 Kommentar 3 
För att göra detta tillämpbart hela kedjan krävs det t.ex. dimensioner. Hur är det tänkt att detta 
ska fungera? Det skulle fungera om kolumn "klass komponettyp" skulle läggas till som nivå 
5. Dimensioner beskrivs genom egenskaper som kopplas till objekten, till exempel byggdelar. 

2.4 Kommentar 4 
Att lägga till text inom parantes är lika med att förstöra hela tanken med systemet. På vilket 
sätt? Metoden föreskrivs av SS-EN 81346-1, som är brett använd inom industrin. 
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2.5 Kommentar 5 
När man söker på Webben t.ex. på produktionsklass, och börjar skriva i sökrutan kommer 
förslag upp på produktionsklass men det kan man inte trycka på utan måste skriva hela 
texten. Vi framför detta till applikationsutvecklarna. 

2.6 Kommentar 6 
Söker du på t.ex. blindbotten eller blindbottnar får du olika sökresultat. Vi framför detta till 
applikationsutvecklarna. 

2.7 Kommentar 7 
Vissa komponenter på funktionssidan är nästan omöjlig att placera som funktion t.ex. en 
trappa. En trappa har en nivåförbindande funktion. 

2.8 Kommentar 8 
Under Funktionella system borde första nivån 1-3 rubriksättning förtydligas, t.ex. 1 
Utrymmesskapande system (kan Bygg läggas till). Vad är ett utrustande system? Alla klasser 
är definierade. Utrymmesskapande system definieras som ” funktionellt system som skapar 
utrymme”, Utrustande som ”funktionellt system som utrustar utrymmen”. Mycket enkelt, 
alltså. Dessa är avsedda endast att vara rubriker i klassifikationssystemet för att skapa en grov 
indelning, och de behöver inte användas, till exempel i beskrivningar. 

2.9 Kommentar 9 
Var hamnar trappen i under funktionella system, nivå 1, 2 eller 3? Vi har inte lyckats bli eniga 
om vad en trapp får för kod. Trappan finns på flera komplexitetsnivåer, beroende på behov. 
En platsbyggd trappa beskrivs först som det konstruktiva systemet AF Trappkonstruktion, 
eller CK Terrängtrappkonstruktion om det är utomhus. Trappans delar finns sedan som 
komponenter: UAD Vangstycke, UBD Trappsteg, XSA Vilplan, XSB Trapplopp, FQC 
Handledare, FQD Skyddsräcke.  

2.10 Kommentar 10 
I övning saknar vi Byggnadsverkskomplex, byggnadsverk och utrymmen. Vilket ligger före 
nivå 1. Förstår inte kommentaren. 

2.11 Kommentar 11 
Överluftsystem sakna På luftdistributionssystem en kod behöver tas fram t ex. JJ10 
Överluftsystem. Vi håller på att se över vilka typer av konstruktiva system som behövs här. 
Det verkar vara delade meningar om detta. Frågan är om Överluft är ett konstruktivt system; 
det är väl snarare en term för att man låter luft strömma mellan utrymmen, ofta bara med en 
dörrspringa eller en enkel öppning. 
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2.12 Kommentar 12 
Det finns inte någon struktur mall till alla koder på el eller VVS för att underlätta att hitta 
koderna till användare (förslag: flödesschema mallar) Vi kommer att utveckla applikationer 
som gör det enklare att hitta relevanta klasser. Mycket hänger också på att programvaru-
utvecklare använder CoClass i sina applikationer, så att användare slipper fundera på 
klassifikation av prylarna. 

2.13 Anteckningar övrigt 
Har man hela beteckningen kan man inte läsa ut vilken komponent det är om man inte har ett 
förtydligande inom parantes. På mark i bifogad Excel finns även ifyllt PR-klass. Så är det 
förstås; koden för klassen är helt slumpmässig. I en teknisk beskrivning anger man förstås 
också termen för klassen, precis som man gör i AMA idag. 
 

3 Utvärdering och hantering. 

3.1 Utvärdering steg 3 

• Vad var enkelt? 

Att förstå angemeningen med projektet och förstå syftet oavsett vilken disciplin man arbetar 
inom. Få en likriktad klassificering. Det gläder oss! 

• Vilka problem stötte du/ni på? 

Excellistan stämmer inte med Webben med avseende på rubriker tog minst 3 timmar för 5 
personer att förstå. Olycklig, som sagt. 
Sökningarna är kopplade till stavning och ändelser (singularis eller pluralis, trappa, trappor) 
I Excel var det olika nivåer på t.ex. bygg och mark. För att förstå helheten skulle nivån varit 
lika på alla discipliner. Excelfilen är ett arbetsformat, som inte anpassats för att matcha 
webbgränssnittet. 

Saknar även beskrivning på Byggnadsverkskomplex, byggnadsverk och utrymmen, verkar 
inte ha någon koppling till kodningen. Borde ligga före i Excel? Som sagt: Excelfilen är ett 
arbetsformat för att skissa fram och dokumentera systemet, inte för slutanvändning. 

• Förbättringsförslag. 

Förenklad beskrivning mellan Excel och Webben. Samt även tydligare ange att AMA koden 
och produktionsrubrik är samma sak. Vi ska upprepa i dokumentationen att 
produktionsresultat är ”AMA-koder”. 

På Webben under Funktionella system bord inte benämnt 1-3, förslag: 
A-D Byggsystem Här finns också mark. Vi föredrar kopplingen till ISO 12006-2, som utgår 
från att vi först skapar utrymmen för våra aktiviteter, sedan förser dem med tjänster. 
E-Q Installationssystem 
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R-T Trafik- och kommunikationssystem 

Nivå 5 saknas för specifikation och dimension, borde komma efter produktion. 
Byggdelstabellen har tre nivåer. Utöver detta finns egenskaper som specificerar byggdelarna, 
och produktionsresultat som beskriver varor och aktiviteter. Det finns inga fasta kopplingar 
mellan byggdelar och produktionsresultat, även om det förekommer ett-till-ett-förhållanden. 

Produktion ska inte vara inom parantes, utan komponenttyp i Excel som nivå 5 enligt ovan. 
Nej, det går inte. Det finns inga fasta kopplingar mellan byggdelar och produktionsresultat, 
även om det förekommer ett-till-ett-förhållanden. 

3.2 Hur väl anser du att CoClass hanterar nedan steg 4. 

1) Alla objekt som jag efterfrågar finns klassificerade. 
Vad menar ni exakt med objekt? Är det väggobjekt, mutter skruv? Objekt är alla klasser i alla 
tabeller. 

2) Detaljeringsgraden motsvarar behovet att skilja mellan olika objekt? För att svara på detta 
behöver objekt specificeras. Objekt är alla klasser i alla tabeller. 

3) Inget objekt som klassificeras tillhör flera klasser i samma tabell? 
För att svara på detta behöver objekt specificeras. Ordet objekt måste inledningsvis förklaras. 
Objekt är alla klasser i alla tabeller. I slutdokumentation skriver vi i tredje stycket: CoClass 
kommer att omfatta hela vår byggda miljö, med klasser för allt från flygplatser och 
bostadsområden ner till minsta skruv och mutter. Varje klass är en överenskommen 
benämning av ett objekt, men det är också en hållare för information. 

4) Olika personer som klassificerar objekten av intresse kommer fram till samma resultat? En 
trappa kan klassas med olika egenskaper, kommunikation och utrymning. (lämnar för stort 
tolkningsutrymme för olika personer som beror på erfarenhet) CoClass kan inte skapa 
klasser för alla objekt ur alla aspekter. Istället är objekten strikt indelade efter sin 
”inbyggda” funktion. En trappa är därmed primärt ett nivåförbindande objekt. Alla övriga 
funktioner måste beskrivas med hjälp av egenskaper, till exempel om trappan ingår i 
utrymningsvägen. För att kunna avgöra detta krävs förstås relevant erfarenhet. 

5) Hur väll stödjer CoClass hanteringen i en digital informationsmodell? 
Inget stöd i dag, kräver stor insats för CAD-leverantörer. Borde ligga ner till nivå 4, därefter 
lägger konstruktör på nivå 5 enligt en mall. Det finns som sagt ingen nivå 4. Att klassa 
relevanta objekt i de tre byggdelsnivåerna är förstås en stor uppgift, men vi bedömer den ändå 
som överkomlig. Totalt finns ca 750 komponenter. För varje teknisk disciplin är det en 
bråkdel av dessa som är relevanta.  

6) På vilket sätt kan CoClass fungera för de olika entreprenörformerna? 

Funktionsentreprenad 
Kan på kort sikt ej helt ersätta gällande RAM-handlingar och avtal. Men kan helt klart likrikta 
strukturer. Det hoppas vi på. 
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Totalentreprenad 
Utförande entreprenad 
För att få full utväxling förändring krävs att alla inblandade parter utnyttjar detta enda till 
förvaltningsskedet. Helt rätt! 

3.3 Övrigt 
Det framgår inte hur detta ska fungerar i 2-D. Så länge modelleringen åstadkommer någon 
form av objekt att lagra information till så fungerar CoClass utmärkt. Två eller tre 
dimensioner spelar ingen roll. 


