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En tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av 

tankar, åsikter eller information, oavsett om 

det sker via tal, skrift eller tecken

Substansinnehållet vid användning av tal, 

skrift, symboler, bilder och som kodat data 

anpassat för specifika media som datorer



Behov av information

Vad är det här för något?

Vad har det för funktion?

När går hyresavtalet ut för 
idrottshallen på plan 4?

När är det dags att byta luftfilter i 
ventilationsanläggningen?

Vilka krav ställde vi på luftomsättning 
i mötesrummen?

Det är väl bara att riva den här 
väggen?

När är det dags att byta lamporna i 
Södra länken?

På vilka vägsträckor har vi den här 
typen av överbyggnad?

Vilket jordtryck är landfästet 
dimensionerat för?

När går garantitiden ut?



Informationsleveranser utan



“Conclusion

…IDC estimates that an enterprise employing 1,000 knowledge 

workers wastes at least $2.5 to $3.5 million per year searching for 

nonexistent information, failing to find existing information, or 

recreating information that can’t be found.”

Det kostar att inte ha koll

An IDC White Paper

Analysts: Susan Feldman and Chris Sherman



Vi får informationen 

olika strukturerad vid 

varje leverans

Vi lagrar informationen på 

olika sätt i olika system

Vi kan inte 

samordna

Vi kan inte 

ta ut statistik

Vi vet inte vilken 

information som är rätt Vi hittar inte 

informationen

Vi missförstår 

varandra

Vi har inte 

informationen

Drivkrafter bakom



Hur vill du ha det i 
mötesrummet?

Jag vill att det ska 
vara ljust och 
luftigt, och så vill 
jag ha gröna 
gardiner. 

Menar du: 
500 lux 
Grupp 1A: Ra 90 
CO2-halt max 1 000 ppm
NCS 2060-G10Y?

Eh..ja?

Tydlig kommunikation



Bättre
kommunikation
i bygg- och förvaltnings-
processen 
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Nya förutsättningar och 

behov krävde ett nytt system 

BSAB 96 var inte tillräckligt

Från BSAB till



Kännetecknande för

Gemensamt

Hela livscykeln

All byggd miljö

Internationellt

Digitalt

Framtidssäkert



Vad innehåller CoClass?

Byggdelar



Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård med

UT:

UT:

UT:

BV:

BV:

BV:



CoClass–ett system för:

Förvaltningsaktivitet
Rengöres vid behov med ljummet 

vatten och diskmedel. Inga verktyg 

behövs för åtkomst.

Egenskaper
Storlek: 250

Luftflöde: 202 l/s

Ljudnivå: 30 dB(A)

Kulör: matt grå RAL 7037

Identifikation

J.JJ2.RNB3%JJ01
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– Vi har gjort förstudier där vi föreslagit att använda CoClass som 
indelningsgrund för vårt innehav. Genom att använda CoClass struktur 
och begrepp blir registret samstämmigt, tydligt och effektivt att använda. 

– Och när CoClass får en allt bredare användning inom hela 
byggsektorn, så är vi redan inne i systemet och kan ha en effektivare 
dialog med konsulter och entreprenörer från upphandling till 
genomförande.

Henrik Engqvist, projektledare nationellt fastighetsstöd, Svenska Kyrkan   

Fastighetsregister med 
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vårt arbete med begrepp, definitioner och strukturer för våra objekt. 

CoClass är nationell informationsstruktur som kommer att förvaltas av starka parter i 
branschen. Teknik- och fastighetsförvaltningen behöver inte själva ta fram och 
förvalta begrepp, definitioner och klassificering. 

För att nå förvaltningens mål krävs en gemensam nomenklatur, så att alla inom 
organisationen använder samma begrepp och definitioner var än i bygga- och 
skötaprocessen man befinner. 

Vi får också en bättre möjlighet att ställa krav på vilken nomenklatur vi vill att våra 
externa parter använder när de levererar information i exempelvis våra byggprojekt. 
”Rätt information om informationen direkt” sparar oss tid och pengar. Vi förväntar oss 
en förbättring genom bland annat färre missförstånd och effektivare möten såväl 
inom organisationen som med externa parter.

Elin Cederholm, utvecklingssamordnare Karlstads kommun

Objekthantering med
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…målet är att vi 

år 2018 fullt ut 

ska ställa krav på 

våra leverantörer 

att använda CoClass…” 
Lena Erixon, 

Generaldirektör 

Trafikverket 
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AMA Funktion

Förstudie

• Start december 2016

• Matchning mot CoClass

• Hus/installation:

− har matchat ett FU för en totalentreprenad 
(simhall) mot CoClass 

• Anläggning 

− med representanter från Trafikverket, 
har gjort motsvarande för en anläggning

Utredning

− Start hösten 2017

Frågor: bo.samuelsson@byggtjanst.se
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Kategorisering och sökning med



Mot framtiden med

• Insikt

• Utbildning

• Processer

• Behov ⇒ Vårt CoClass

• Teknik

Foto: http://bremlerbrick.com/



Kontakt och mer information

• Här hittar du CoClass:

https://coclass.byggtjanst.se

• Frågor och hjälp?

coclass@byggtjanst.se

• Synpunkter på innehåll?

Kommentera på: https://coclass.byggtjanst.se

https://coclass.byggtjanst.se/
mailto:coclass@byggtjanst.se
https://coclass.byggtjanst.se/
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