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Till: Svensk Byggtjänst 
 
 
CoClass remissvar 2016-09-09 
Generellt svar: 
 
Installatörsföretagen har dels inom sin organisation, dels i kontakter med 
installationsprojektörer och andra aktörer försökt förstå hur CoClass kommer att påverka 
installatörsföretagens arbetssätt. 
 
Presentationen den 16 juni gav en bra bild av helheten, mål och övergripande strukturer. 
Det har dock varit svårt att förstå hur det är tänkt att installatörer ska använda CoClass 
när man ska tillämpa detta i ett projekt.  
 
Dagsläge i korthet: 
BSAB96 tabell för byggdelar för installationssystem.  
BSAB96 tabell för produktionsresultat för innehållet i systemen med komponenter i 
dessa. 
BIP kompletterar BSAB med egenskaper, främst beteckningar kallade TypeID baserade 
på tidigare standarder, och i lämplig omfattning andra egenskaper.  
 
Kommer CoClass att använda BSAB96-tabellerna enligt ovan på samma sätt som idag? 
BSAB i sin helhet kommer att ersättas av CoClass. Tabellen med produktionsresultat förs 
över i sin helhet, utan förändringar. De två övre nivåerna av byggdelar – funktionella och 
konstruktiva system – kommer att användas för rubricering i kommande utgåvor av AMA. 
Här blir det ett omfattande arbete att föra över beskrivningstext, men mycket kommer att 
kunna återanvändas.  
 
Hur är komponenter tänkta att användas? Komponenter används för att i detalj 
klassificera de byggdelar som realiserar utformningen av konstruktiva system i byggnader 
och anläggningar när de modelleras och beskrivs. De används också för att skapa 
referensbeteckningar som identifierar objekten utifrån olika aspekter: funktion, placering 
och produkt. Komponenter kan vidare kopplas till ett eller flera produktionsresultat, för 
både kalkylering och byggande. 
 
Hur är egenskaper tänkta att utvecklas och användas? De ska kopplas till objekt i 
relevant omfattning, så att vi får enhetliga sätt att i detalj beskriva objekten. Mycket av det 
utvecklingsarbetet behöver göras av och i samråd med programvaruutvecklare. Antalet 
tänkbara egenskaper är 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. 
 
Hur påverkar begreppen funktionella system och konstruktiva system oss? Behov av 
tydligare definitioner. Funktionella system används främst i tidiga skeden, för 
övergripande kravställning. De kan då ligga till grund för funktionsupphandlingar. De 
konstruktiva systemen beskriver mer i detalj hur funktionerna ska realiseras. Här kan man 
tänka sig att entreprenörer och konsulter utvecklar ”recept” som utifrån kraven på ett mer 
standardiserat sätt beskriver detaljuppbyggnaden. På det sättet bör man kunna jämföra 
olika tekniska lösningar utan alltför mycket manuella ingrepp. 
 
Finns planer på med konkreta beskrivningar för olika yrkesgrupper? Ja, vi kommer att ta 
fram exempel på hur system av olika typ kan byggas upp. CoClass i sig kommer självklart 
inte påverka vilka lösningar som väljs, utan ger bara flexibla och väl definierade 
byggdelar av olika komplexitet att sätta ihop systemen med. 
 
Information med rätt innehåll från beställare och anlitade projektörer är grunden för oss. 
Vi behöver veta mer detaljerat hur dessa kommer att tillämpa CoClass. 
 
Det behövs sannolikt ett arbete inom tillsammans mellan beställare, projektörer, 
installatörer och företag med drift och underhåll inom minst ett husbyggnadsbyggprojekt 
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för att analysera CoClass koder och hur de passar in i lämpliga arbetssätt för 
installationer. Helt rätt. Alla parter behöver hjälpas åt att bygga upp en väl fungerande 
praxis. Vi har redan inlett ett projekt finansierat av Smart Built Environment som syftar till 
att göra en livscykelanalys av CoClass. Installationer är en viktig del av det arbetet. 
 
Frågor på ovanstående remisskommentarer besvaras av Hans Söderström 
hans.soderstrom@installatorsforetagen.se, 08 762 75 09 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Hans Söderström 
 
Installatörsföretagen 
 
 
 
 
 


