
Svensk Byggtjänst – CoClass

På gång under 2018



CoClass

• Digitalt– platshållare för digital information

• Gemensamt – samma språk och samma struktur

• All byggd miljö – täcker alla delar av den byggda miljön

• Hela livscykeln – planering, program, projektering, 

produktion, förvaltning och rivning

• Internationellt – baserat på internationella standarder

• Framtidssäkert – öppna och kombinerbara strukturer, 

baserade på funktion

Byggsektorns nya digitala klassifikationssystem för all byggd miljö



CoClass – Film

../../Filmer/CoClass på tre minuter.mp4


CoClass – Avtal
Svensk Byggtjänst utsedd till förvaltare

Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sweden, Trafikverket, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

Stockholms läns landsting (SLL), Trafikförvaltningen och Samverkansform för statliga byggherrar och förvaltare.



CoClass – Förvaltning

• Syftet med förvaltningsgruppen är att vidareutveckla 

CoClass genom att lägga till nya klasser och egenskaper

• Förvaltningsgruppen har möten en gång per månad och 

består för närvarande av:

CoClass arbetsgrupp förvaltning

Klas Eckerberg Svensk Byggtjänst

Susann Kärnek Svensk Byggtjänst

Niklas Olars Svensk Byggtjänst

Fredrik Ekström Trafikverket

Kurt Löwnertz Sweco & BIM Alliance Sweden

Carin Bohman Stockholms Stad, fastighetskontoret

Victor Gerdevåg Specialfastigheter (Vakant)



CoClass – Webb

• Mitt CoClass: bygg egna strukturer

• Registrera dig och lämna synpunkter

• Skriv till coclass@byggtjanst.se

https://coclass.byggtjanst.se/

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


CoClass – Grundutbildning

Syftet med utbildningen är att ge grunderna

i hur CoClass fungerar och kan användas

• Tre inplanerade utbildningstillfällen: 

– Stockholm
Läs mer/anmälan 21 mars 2018

– Göteborg 
Läs mer/anmälan 18 april 2018

– Malmö 
Läs mer/anmälan 25 april 2018

http://mail.byggtjanst.se/DCuf00m0VSf00F09312x0DV
http://mail.byggtjanst.se/O0F0xfVV02001C3v0n0D9fS
http://mail.byggtjanst.se/NS00wCVD0009xFV0o1f0f23


CoClass - Marknadsdialog

• Arbetet med att identifiera tänkbara distributionsmöjligheter för 
CoClass pågår.

• Marknadsdialog
– Sker dels med ett urval företag och organisationer under april månad. 

– För er som önskar komma med inspel till hur CoClass bör distribueras, 
har förslag på prissättningsmodell eller tjänster som bör utvecklas går 
det bra att mejla Svensk Byggtjänst på: coclass@byggtjanst.se

Ange Marknadsdialog i ämnesraden.

• Syftet med marknadsdialogen är att:
– identifiera olika behov för hur CoClass bör distribueras 

– identifiera behovet av olika tilläggstjänster

– hitta lämpliga prissättningsmodeller

mailto:coclass@byggtjanst.se


Tack!

Mikael Malmkvist
Produktchef CoClass

mikael.malmkvist@byggtjanst.se

Tfn: 08 457 10 64

Klas Eckerberg
Systematikansvarig CoClass

Klas.Eckerberg@byggtjanst.se

Tfn: 010-516 04 40

Susann Kärnek
Redaktör CoClass

Susann.Karnek@byggtjanst.se

Tfn: 08 457 10 57

Daniel Dahlström
Produktutvecklare 

daniel.dahlstrom@byggtjanst.se

Tfn: 08-457 10 11 

AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm      Besöksadress: Odengatan 65
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