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1.  Inledning 
 

Unik produktidentifiering är ett viktigt och prioriterat område för byggbranschen. Syftet med en 

unik identifiering är att säkerställa att flödet av varor och information i värdekedjan blir enklare, 

snabbare och säkrare, från byggnadens utformning tills den överlämnas till innehavaren. 

 

GTIN är en global unik identifieringsnyckel som unikt identifierar en produkt/vara. GTIN ingår 

vanligtvis i streckkoden som skannas vid kassan i butikerna, men används även i andra delar av 

värdekedjan. 

Syftet för byggbranschen är att kunna använda GTIN för uppslag mot interna/externa databaser 

för att hämta och säkerställa enhetlig dokumentation av de enskilda produkter som ingår i 

byggnaden. GTIN har valts som identifierare eftersom det är en global standard som säkerställer 

en unik identifiering av alla produkter, oavsett ursprung, och kan användas av alla parter i 

värdekedjan mellan olika funktioner och system. 

 

Vägledaren kommer att fokusera på hur GTIN kan genereras för vissa utvalda produktgrupper, och 

när i processerna det kan göras. Användningen av GTIN och när detta kan appliceras kommer att 

variera med olika produktgrupper. 

Den kommer även beskriva hur GTIN kan användas i dokumentation om produkterna fram till 

överlämnandet av byggnaden. 

 

Översättning och anpassning av vägledare för den svenska marknaden har utförts av 

koordineringsgruppen för implementering av GTIN i svenska byggbranschen. Den utgår från 

vägledaren som tagits fram av Norges motsvarighet. 

Parterna bakom den norska vägledaren är Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst 

RHF, Sykehusbygg HF och GS1 Norway. 

Projektet har involverat flera parter (ämne/referensgrupp) som bidrar med input och 

kvalitetssäkring av vägledaren. 

 

I denna version av vägledaren beskrivs fyra huvudkategorier av produkter: 

• Lagerförda standardprodukter 

• Färdigblandad betong/ Färskbetong 

• Prefabricerade betongelement 

• Dörrar och fönster 

 

Produktgrupperna har valts ut eftersom de representerar olika situationer och utmaningar när det 

gäller att använda GTIN. Principerna för de utvalda produktgrupperna kan överföras till andra 

produktgrupper.  
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2. Sammanfattning 
 

Myndigheter och näringsliv ställer allt högre krav på dokumentation av produkter som ingår i 

byggprojekt. Informationen ska vara detaljerad och korrekt och finnas tillgänglig under 

byggnadens hela livscykel, från utformning till avveckling. 

Detta förutsätter att produkterna har en unik gemensam identifiering som förstås av alla och 

fungerar mellan olika funktioner och system över tid. 

GTIN uppfyller dessa krav. 

 

Många produkter har redan GTIN, men vissa produktkategorier är särskilt utmanande. Detta gäller 

produkter som produceras baserat på specifikationer för det enskilda projektet, ofta kallade one-

of-a-kind-produkter. Vägledaren har valt att beskriva färdigblandad betong, prefabricerade 

betongelement, dörrar och fönster som representanter för dessa. 

Dessutom har projektet valt att beskriva identifieringen av produkter som nämns som lagerförda 

standardprodukter. 

 

GTIN hjälper insamlingen av DoU-dokumentation och annan information om produkter som ingår i 

ett byggprojekt. 

Dessutom kan GTIN användas i leveranskedjan för beställningar, leverans och etablering, och för 

att kunna spåra produkten från produktion till montering, avveckling och återvinning. Här vill vi 

särskilt uppmuntra användningen av EDI för informationsutbyte där så är möjligt. BEAst Supply 

Material är en informationstandard i byggbranschen för EDI som underlättar användningen av 

GTIN.  

Användningen av GTIN kan även kunna ligga till grund för insamling av uppgifter för analys och 

rapportering. 

 

Det är en stark rekommendation av parterna att börja använda GTIN som en viktig byggsten för 

ytterligare digitalisering av byggbranschen. 

 

3. Målgrupp och syfte med vägledaren 
 

Målgruppen för vägledaren är byggbranschen i stort, men med fokus på tillverkare av 

byggprodukter. 

  

Vägledaren kommer vara ett stöd för alla som producerar, underhåller och utbyter 

produktdokumentation, där krav ställs för användning av GTIN. GTIN ska vara ett stöd för att 

identifiera produkterna på ett sådant sätt att GTIN senare kan användas som identifierare för att 

hämta dokumentation om produkternas egenskaper i interna eller externa register. 

 

Vägledaren har tagits fram utifrån uppmaningen som samverkansgruppen för GTIN bygg har gått 

ut med till byggbranschen; kravställa att det globala artikelnumret GTIN (Global Trade 

Identifikation Number) blir den gemensamma standardiserade identifikationen för alla 

byggprodukter. 
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4. Vägledarens innehåll 
 

Det primära syftet med dokumentet är att vägleda tillverkaren i hur man använder ett GTIN för att 

identifiera en produkt, på ett sådant sätt att detta senare kan kopplas till DoU-information och 

BIM-modeller hos innehavaren / ägaren. 

 

Vägledaren visar: 

• Hur man får en prenumeration för rätten att tilldela ett GTIN och hur man gör detta 

• När ett GTIN kan tilldelas de nämnda produktgrupperna i byggprojektet 

• Hur GTIN kan användas i dokumentation i de olika stegen i processen som leder fram till 

överlämnandet av byggnaden 

 

Vägledaren beskriver inte hur man fysiskt märker de olika produkter som ingår i vägledaren, men 

en kort översikt över detta ges i tillägg D. Vi rekommenderar att du kontaktar GS1 Sverige om du 

vill ha mer information eller hjälp med märkning. 

 

Vägledaren beskriver inte specifikt innehållet i DoU-informationen. 

 

5. Användning av GTIN och anslutning till BIM-modell. 
 

GTIN är ett globalt unikt nummer som identifierar en produkt i hela värdekedjan. 

Det innebär att samma nummer kan användas av alla aktörer i alla faser av byggnadens livscykel, 

från planering och konstruktion till färdig byggnad, driftfasen och slutligen i avvecklingen av 

byggnaden. 

Vissa viktiga användningsområden: 

• Slå upp och hämta dokumentation av produktens egenskaper, från interna eller externa 

databaser. 

• Kan användas i leveranskedjan för att ge en unik identifiering av produkter som beställs, 

levereras och faktureras. 

• Kan användas för att spåra produkten från produktion till montering, återanvändning och 

återvinning. 

• Kan ingå i BIM-modeller och därmed säkerställa anslutning till den färdiga byggnaden. 

• Användningen av GTIN kan ligga till grund för insamling av uppgifter för analys och 

rapportering inom inköp, tjänster, klagomål osv. 

 

GTIN är en viktig byggsten på vägen mot en mer digitaliserad byggbransch. 

Följande komponenter skapar en digital plattform som möjliggör effektivare utbyte av data. 

 

• Bibliotek med generiska BIM-objekt på komponent- och byggnadskomponentnivå. 

• Nationell katalog för produktegenskaper (produktdatamallar - PDT) 

• Gemensamt system för identifiering och märkning. 

• Gemensamma arrangemang för informationsutbyte från produktdatabaser 

• Tillgång till byggnadens relationsinformation. 

 

I alla dessa komponenter kommer GTIN kunna spela en viktig roll för att koppla information om 

vilka produkter som har levererats till ett projekt samt produktens tillhörande 

dokumentation/information. 

 

Information och rekommendationer för de olika komponenterna ovan finns i bilaga G. 
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Länkar mellan BIM-objekt och GTIN 

Genom att ansluta objekt i BIM-modeller med GTIN är det möjligt att använda modellen som ett 

verktyg för att hitta dokumentation och få en översikt över var i byggnaden olika produkttyper 

finns. Detta kommer att effektivisera planeringen av reparationer, underhåll och annat arbete. 

 

Det finns flera sätt att ansluta BIM-objekt till produktinformation.  

 

1. GTIN som egenskap hos BIM-objekt. Detta säkerställer att 

varje enskild objektinstans i modellen har en direkt 

referens till den produkttyp som den representerar i den 

fysiska byggnaden. Utmaningen med denna metod är att 

GTIN måste upprätthållas i modellen utöver 

produktregistret. 

 

  

2. Ett generiskt kodsystem som läggs till som egenskap i 

BIM-objektet kan bland annat användas för att ansluta 

till dokumentation i ett produktregister innehållande 

GTIN och produktdokumentation. I Sverige är för 

närvarande kodning av objekt med BSAB 96 och/eller 

BIP-koder vanligt förekommande, medan CoClass är 

på väg att införas. Av dessa är CoClass det enda 

system som dels kodar objekt neutralt baserat på 

funktion, dels möjliggör identifiering av individuella 

objekt med hjälp av referensbeteckningar baserat på 

metodiken i SS-EN 81346-1. CAD-baserade metoder 

för detta finns i dagsläget, men inte i alla 

programvaror. 
 

 
 

3. Objektinstansens unika modellidentifierare, GUID (Global 

Unique Identification). GUID är något som programvaran 

själv upprättar och koden, om den genereras korrekt, bör 

vara unik. Utmaningen är att det finns modelleringsprogram 

som ändrar GUID även om objektet inte har ersatts. När du 

redigerar en modell som används kontrollerar du att GUID:t 

bevaras. Annars kan den här länken brytas mellan objekt 

och dokumentation.  

 
 

4. Ett produktregister eller annan arkivlösning som upprättar en 

egen länk mellan objekt i modell och dokumentation. 

Produktregistret upprättar automatiskt en länk när objektet är 

länkat till dokumentation. Utmaningen är att länken är 

proprietär och att du låser lösningen till ett system om du inte 

kan exportera modellen med länkar i ett öppet format eller 

gränssnitt.  
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Ansluta GTIN till ett objekt 

När GTIN levereras som en del av produktdokumentationen återstår det att upprätta en länk 

mellan GTIN och objekt i BIM-modellen. 

Det finns två överlägsna olika begrepp för hur man gör detta: 

1. Anslutning mellan BIM-objekt och GTIN görs när produkten installeras på 

byggarbetsplatsen. Detta kan göras genom att läsa produkten med en streckkodsläsare 

ansluten till en surfplatta där BIM-objektet identifieras. Lösningen kräver teknik med 

streckkodsläsare och modellen tillgänglig via en surfplatta på byggarbetsplatsen. Det kräver 

också end disciplinerad metod. Fördelen är att den som monterar vet vilken produkt som 

monteras och var anslutningarna görs korrekt. Metoden kan vara en del av den 

verkställande kvalitetssäkringsprocessen. 

2. Anslutning mellan BIM-objekt och GTIN görs efteråt baserat på produkter som är 

registrerade i projektet. Metoden har fördelen att jobbet kan utföras av en eller en grupp 

människor som kan arbeta systematiskt i en kontorsmiljö med stora skärmar. Det kan vara 

en utmaning att veta vilka produkter som har använts, särskilt i stora projekt. Det kräver 

ofta indata och kontroll av utföraren vilket kommer vara en möjlig felkälla.  
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6. Så här skaffar och tilldelar tillverkaren/varumärkesägaren 

ett GTIN 
 

6.1 Om GS1 och GS1-systemet 

GS1 Sweden är en användardriven, ideell organisation och medlem i en global organisation, GS1 - 

som utvecklar, underhåller och erbjuder öppna globala standarder för effektivt flöde av varor och 

information. GS1 finns representerat i 115 länder och över 2 miljoner företag använder GS1:s 

standarder. 

GS1 Sweden har idag mer än 14.000 medlemmar och expanderar till fler och fler branscher. 

För att aktörerna i en värdekedja ska kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt krävs 

det att de använder samma «språk». GS1-systemet är ett sådant gemensamt språk, som kan 

förstås mellan branscher, produktkategorier och över nationella gränser. 

GS1-systemet består av många standarder som fungerar både individuellt och tillsammans.  

 

 

6.2 Kom igång – steg 1 skaffa ett GS1-företagsprefix 

 

Ett GS1-företagsprefix är ett nummer som ger en tillverkare / varumärkesägare en unik global 

identifiering av dels sig själv och dels av sina produkter, platser, kollin m.m.  

 

Global Trade Item Number (GTIN), som denna guide behandlar, är ett globalt unik nummer som 

hämtas ur till GS1-Företagsprefixet och allokeras till en viss produkt. 

 

Ett GS1-företagsprefix har olika kapacitet där det minsta kan generera 1 GTIN och det största 

100.000 GTIN.  

 

• Att tänka på! 

En tillverkare / varumärkesägare behöver tänka på vilken kapacitet de behöver. Man kan 

ha flera GS1-företagsprefix, t.ex. en 1000-nummerserie för ett visst varumärke, en 10.000-

nummerserie för ett annat varumärke, eller en hundratusenserie för konfigurerbara 

produkter om man tillverkar väldigt mycket konfigurerbart. 

 

För att se om man redan har en nummerserie – logga in på https://my.gs1.se/ och klicka på GS1 

Abonnemang. I inloggat läge kan du dels se hur stor nummerserie du har samt köpa fler serier om 

du behöver det. 

 

Om du inte kommer in i MyGS1 kan du kontrollera om ditt företag redan är kund till GS1 Sweden 

genom att söka på ditt företagsnamn i vår nummerupplysning. Du ser bara om ditt företag är 

kund. Du kan inte se hur stor nummerserie ni har eller vem som är kontaktperson hos er. 

 

Om du vill köpa en prenumeration på ett GS1-företagsprefix i Sverige klickar du på den här 

länken: https://gs1.se/guider/bli-kund/ och väljer Abonnemanget Företagsprefix. 

 

 

6.3 Kom igång - steg 2 - ett GTIN till en produkt. 

 

När du har skaffat ett GS1-företagsprefix kan du tilldela GTIN till dina produkter. 

 

Ett GTIN består av: 

• GS1 Företagsprefix 

• Löpnummer 

• Kontrollsiffra 

 

GS1 Företagsprefix: 

I Sverige består ett GS1-företagsprefix av 7 och upp till 11 siffror.  

Hur många siffror ditt GS1-företagsprefix består av beror på hur många GTINs du rapporterar att 

du behöver skapa när du ansöker om en prenumeration. 

https://my.gs1.se/
https://gs1.se/standarder-och-tjanster/nummerupplysning/
https://gs1.se/guider/bli-kund/
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Vilket GS1-företagsprefix du har tilldelats visas från certifikatet du får när du registrerar dig eller i 

inloggat läge i MyGS1. 

 

Löpnummer: 

Löpnumret består av 5, 4, 3, 2 eller 1 siffror beroende på antalet siffror i GS1 Företagsprefix. Det 

totala antalet siffror i GS1-företagsprefixet och löpnumret är alltid 12 stycken. 

 

Vi rekommenderar starkt att du tilldelar produkterna ett kontinuerligt löpnummer och inte skapar 

logik i detta. Det vill säga att den första produkten tilldelas löpnummer 00000, 0000, 000, 00, 0 

beroende på antalet siffror i löpnummerserien. 

Nästa produkt får löpnummer 00001, 0001, 001, 01, 1 och så vidare. 

 

Läs mer om generera nummer i avsnitt 6.5 nedan. 

 

Kontrollsiffra: 

Den sista siffran i GTIN, d.v.s. den 13e positionen i numret, är alltid en kontrollsiffra, beräknad 

utifrån de föregående 12 siffrorna. Om du vill beräkna kontrollsiffran klickar du på den här länken: 

https://gs1.se/standarder-och-tjanster/berakna-kontrollsiffra/. 

 

Kom ihåg att du måste behålla kontrollen över de GTINs du tilldelar, så att du inte 

tilldelar samma GTIN till två olika produkter. Läs mer om generera nummer i avsnitt 6.5 

nedan. 

 

Det mest använda GTIN består av 13 siffror (och som ovan exempel bygger på) och kallas därför 

GTIN-13. I exemplet nedan illustreras strukturen för GTIN-13 tillsammans med ett 9-siffrigt GS1-

företagsprefix. 
 

 

Bild 6.1 Exempel på struktur för GTIN-13 med 9-siffrigt GS1-företagsprefix 

 

 

 

6.4 GTIN-hanteringsregler 

Våren 2021 träffade byggbranschen i Sverige en överenskommelse om att använda en 

kompletterad och utökad version av GS1s globala regler för när man ska byta GTIN. Dessa, som 

även innehåller många konkreta exempel, är tillgängliga på engelska och svenska här: 

https://gs1.se/din-bransch/bygg/ 

Grundprincipen är att en avsiktlig förändring, som är av vikt för någon av de aktörer som kommer 

i kontakt med produkten under hela dess livscykel, innebär att nytt GTIN ska användas. 

Utgångspunkten för att bedöma om en ändring av en produkt innebär att ett nytt GTIN ska 

användas är nedanstående fyra frågor. De tre första kommer från GS1s globala standard och den 

https://www.gs1.no/kontrollsifferberegning
https://gs1.se/standarder-och-tjanster/berakna-kontrollsiffra/
https://gs1.se/din-bransch/bygg/
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sista har lagts till av byggbranschen i Sverige. Om någon av frågorna besvaras med ”ja” ska GTIN 

på produkten bytas. 

1. Förväntas en konsument eller en handelspartner kunna skilja mellan en ny/förändrad och 

en äldre produkt? 

2. Finns det ansvars- eller upplysningsplikt för konsument eller handelspartner som är knuten 

till produkten, som är reglerad i lag eller annan författning? 

3. Ska artiklarna hanteras på olika sätt i handelsflödet (exempelvis hur de skickas, lagras eller 

tas emot)? 

4. Finns det en betydande inverkan på underhåll, återanvändning, återvinning eller 

avveckling? 

Det är inte heller tillåtet att återanvända ett GTIN, alltså att använda ett gammalt 

använt GTIN på en ny produkt, även om den gamla produkten inte längre är tillgänglig.  

 

Du bör dock använda samma GTIN på en nyproducerad produkt om produkten har 

tillverkats tidigare med samma egenskaper. 

 

6.5 Generera nummer och Mina Produkter 

Generera Nummer 

För att underlätta för våra kunder har GS1 Sweden tagit fram en ny tjänst som heter Generera 

Nummer som man kommer åt i inloggat läge i MyGS1.  

 

Generera Nummer är en webbtjänst som hjälper dig att ta fram GTIN-13, GTIN-14, GLN och 

SSCC. Tjänsten tar både fram nummer och beräknar kontrollsiffran.  

 

Läs mer, se en instruktionsfilm och en steg-för-steg-guide för hur du skapar dina nummer med 

hjälp av Generera Nummer här. 

 

• Att tänka på! 

Man kan tänka sig att man redan har en nummerserie utifrån man redan har nyttjat vissa 

nummer. Det är mycket viktigt att man INTE återanvänder GTIN på en ny produkt som 

redan är allokerad på en gammal eller befintlig produkt. 

 

Mina Produkter 

För att underlätta för våra kunder har GS1 Sweden tagit fram en ny tjänst som heter Mina 

Produkter som man kommer åt i inloggat läge i MyGS1.  

 

Mina Produkter är en webbtjänst som hjälper varumärkesägare att enkelt registrera och koppla 

samman sina GTIN med en mycket avgränsad mängd produktinformation och en produktbild.  

 

Man kan antingen manuellt knappa in information eller importera från en excel. 

 

Läs mer, se en instruktionsfilm och en steg-för-steg-guide här. 

 

Informationen du registrerat delas nu till den globala databasen GS1 Registry Platform. Där kan 

dina köpare och intressenter se rätt GTIN som är kopplat till rätt produkt och att det är just ditt 

företag som äger varumärket. Med andra ord minskar risken att dina produkter piratkopieras och 

synligheten ökar för dina produkter. 

 

• Att tänka på! 

Om man redan har allokerat exempelvis 100 GTIN till produkter man har på marknaden 

kan man använda sig av excelmallen för att importera produktinformation om de 

produkterna till Mina Produkter. 

 

• Att tänka på! 

Genom att publicera dina produkter i ”Mina produkter” så eliminerar du risken att återanvända 

GTIN från din nummerserie när du använder ”Generera nummer”. ”Generera nummer” gör en 

kontroll mot ”Mina produkter” innan den exporterar ut de nya GTIN som skall användas 

https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/gtin-13/
https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/gtin-14/
https://gs1.se/standarder-och-tjanster/gs1-lokaliseringsnummer-gln/
https://gs1.se/standarder-och-tjanster/gs1-kollinummer-sscc/
https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/generera-nummer-i-mygs1/
https://gs1.se/standarder-och-tjanster/gs1-artikelnummer-gtin/
https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/mina-produkter-i-mygs1/
https://gs1.se/support/vad-ar-grp-gs1-registry-platform/
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7. Användning av GTIN i byggprojekt. 
 

7.1 Användning av GTIN i olika skeden av ett byggprojekt 

 

Hur GTIN rekommenderas för användning i byggprojekt beror på vilken kategori produkten 

klassificeras: 

 

1. Lagerförda standardprodukter: Vissa produkter produceras i stora serier, med identiska 

egenskaper, dimensioner och vikter, och förändras inte med tiden. Dessa kan produceras 

för lager och säljs traditionellt via vanliga återförsäljare. De katalogiseras ofta också internt 

och/eller i andra databaser, exempelvis RSK, SEG & FINFO. För dessa produkter kan ett 

GTIN tilldelas innan artikeln produceras och användas i planerings- / teknikfasen, för 

beställning och för sökning i interna eller externa databaser för att hämta dokumentation 

om produkterna. 

 

2. Specialprodukter: Andra produkter produceras för ett enskilt projekt, baserat på 

mätningar eller andra definierade specifikationer / prestandabeskrivningar, och finns 

tillgängliga i ett begränsat antal. För dessa produkter är det ofta inte möjligt att tilldela ett 

unikt GTIN förrän senare i värdekedjan, när all data om produkten är känd. Dessa 

produkter ställer större krav på dokumentation om den produkt som ska registreras och tas 

om hand av den enskilda spelaren under processen, eftersom det inte alltid kommer att 

finnas offentligt tillgängliga databaser för information som slås upp över tid. 

 

I vägledaren dokumenteras användningen av GTIN för båda ovanstående kategorier.  

 

Vägledaren utgår från de olika skeden som ett byggprojekt går igenom från idé till förvaltning. 

Vägledaren appliceras på de skeden där identifiering med hjälp av GTIN kan anammas. 

 

 
 
Bild 7.1 Applicering av vägledarens innehåll i relation till olika skeden i ett byggprojekt 

 

 

Steg 4 Detaljprojektering 

 

Den detaljerade projekteringen ska utgöra en grund för produktion baserad på leverantörernas 

detaljerade system- och produktinformation. Materialet kan hittas som BIM, eller som en 

beskrivning och ritningar med entreprenörernas beräkningar. Beroende på kontraktet kan grunden 

även göras i nära samarbete med underleverantörer och leverantörer.  

 

Steg 5 Produktion och leveranser 

 

I det här steget ingår beställning, produktion och leveranser baserat på dokumentationen i steg 4. 

Det säkerställs att information om produkten samlas in så att DoU-information kan sammanställas. 

Relationshandlingar måste finnas tillgängliga. 

BIM uppdateras med ändringar och information från leverantörer. 
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Steg 6 Överlämning och driftsättning 

 

Projektet överlämnas och det säkerställs att alla system är korrekt inställda för avsedd 

användning. DoU-dokumentationen sammanställs och det säkerställs att det finns en interaktion 

mellan operativsystemet och ledningssystemet. 

Leveransen är en komplett relations-modell, samt DoU-information inklusive en DoU-plan. 

 

Generell information- och processmodell 

Bilden nedan beskriver ett generellt information- och processflöde. 

Modellen är oberoende av produktgrupp och beskriver i allmänhet vilken information som ingår i 

de olika stegen i modellen. 

Solida svarta pilar är hur detta görs idag. 

Prickade svarta linjer är hur informationsutbytet kan göras när PDT-arbetet är klart och PDS 

används för informationsutbyte. Eftersom PDT hittills inte har definierats diskuteras detta inte mer 

detaljerat i vägledaren utöver en beskrivning av vad PDT / PDS är och hur det kan användas, se 

bilaga E. 

 

 

Fig 7.2 Modell för generellt information- och processflöde 

För bättre visning kan en större version av modellen ses i bilaga F. 
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7.2 Hur GTIN kan användas på lagerförda standardprodukter. 

 

I det här kapitlet beskrivs lagerförda standardprodukter. Dessa är vanligtvis produkter som 

produceras i (stora) serier, med identiska egenskaper, dimensioner och vikt, och som inte ändras 

med tiden. Dessa kan produceras för lager och kan säljas via vanliga återförsäljare eller andra 

distributionskanaler. 

För dessa produkter kan ett GTIN tilldelas när alla egenskaper hos produkten har bestämts. 

De katalogiseras ofta också internt och/eller i andra databaser, exempelvis RSK, SEG & FINFO.  

 

GTIN kan användas i planerings-/produktionsfasen, för beställning och senare för sökning i interna 

eller externa dokumentarkiv för att hämta dokumentation om produkterna. 

 

 

7.2.1 Steg 4: Detaljprojektering 

 

Lagerförda standardprodukter har kända egenskaper som kan erhållas via kommersiella 

produktkataloger eller via en återförsäljare, tillverkare etc. Det är därför möjligt att inkludera 

specifika produkter i detaljprojektering tidigt. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

Om GTIN finns på produkten kan GTIN användas för att leta upp/få information om produkten och 

dess egenskaper. 

Om GTIN inte finns, och det är relevant att använda den här produkten i projektet, kan kunden 

begära att tillverkaren tilldelar ett GTIN till den. GTIN kan sedan användas aktivt i den detaljerade 

designen, och i all ytterligare interaktion mellan parterna, och vidare i värdekedjan. 

 

7.2.2 Steg 5: Produktion och leveranser 

 

upphandling: 

Vid beställning av lagerförda standardprodukter kan GTIN användas för att identifiera produkten. 

Detta ger en garanti för att du får det du beställer, eftersom alla egenskaper hos produkten är 

kända. 

I orderbekräftelsen finns det inget behov av att utbyta ytterligare information om produkten, 

eftersom alla egenskaper hos den redan är kända. 

Det uppmuntras att använda EDI vid beställning och bekräftelse av beställningen. Användning av 

GTIN underlättas av EDI-formatet BEAst Supply Material. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

Produkten identifieras med GTIN i order och orderbekräftelse. 
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produktion: 

En hyllprodukt/lagerförd standardprodukt produceras och lagerförs. Alla produkter med samma 

egenskaper/specifikationer identifieras med samma GTIN. 

Det uppmuntras att tilldela och märka produkter med ett batch/partinummer. Detta är ett attribut 

för GTIN. Numret kommer att vara gemensamt för ett produktionsparti av samma produkt och kan 

vara användbart till exempel i samband med ett produktionsfel, när du använder 

batch/partinummer kommer du att kunna spåra alla produkter som tillhör samma produktionsparti 

och kan kontrollera om några defekter också påverkar dem. Se bilaga C1 för mer information om 

batch-/partinummer. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

Alla identiska produkter med samma egenskaper och specifikationer ska tilldelas samma GTIN. 

Batch-/partinumret kan extraheras som ett attribut för GTIN och märkas på produkten för senare 

spårning. 

 

leverans: 

Leveransen dokumenteras i en fraktsedel. För identifieringsändamål är det inte nödvändigt att 

beskriva själva produkten utöver GTIN och något namn på produkten. Det kan dock vara önskvärt 

att produkten beskrivs med lite mer information för att förenkla mottagningskontrollen. 

Om produkten har tilldelats ett batch/partinummer måste detta inkluderas i leveranssedeln. 

Det uppmuntras att använda EDI Despatch Advice när du skickar fraktsedeln. Det är anpassat för 

användning av GTIN och batch/partinummer i EDI-formatet BEAst Supply Material 

Alternativt kan fraktsedeln till exempel göras som pdf och skickas elektroniskt som bilaga till e-

post som bekräftelse på leverans. 

Information om vad som har levererats ska registreras i ett dokumentarkiv och ingå som en del av 

dokumentationen om produkten som ingår i relevant leverans/projekt. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN, tillsammans med batch/partinummer, om tillämpat ingår i fraktsedeln.  

 

7.2.3 Steg 6: Överlämning och driftsättning 

 

Vid leverans av byggnaden måste relationshandlingar göras tillgängliga för innehavaren/ägaren. 

All information om de produkter som har levererats och som är nödvändig för framtida användning 

och underhåll måste hittas i ett dokumentarkiv. 

Vägledaren bestämmer inte på vilket sätt denna information ska utbytas, men tre olika begrepp 

beskrivs i tillägg B. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN, tillsammans med batch/partinummer, om tillämpligt är nyckeln för sökning i 

dokumentarkivet för att hämta egenskaper/specifikationer om den enskilda produkten.  
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7.2.4 Sammanfattning 

 

 

Bild 7.3 Sammanfattning av produkter som inte finns på hyllan 
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7.3 Hur GTIN kan användas på färskbetong. 

 

Färskbetong är betong som levereras i färskt (icke härdat) tillstånd till byggarbetsplatsen för 

platsgjutning. 

 

 

 

7.3.1 Steg 4: Detaljprojektering 

 

Betong i ett byggprojekt kommer normalt beskrivas av en uppsättning krav relaterade till 

konstruktions- och hållbarhetsprestanda under drift/livslängd. Detaljerade krav relaterade till en 

mängd olika speciella tillämpningar eller funktioner kan inkluderas, t.ex. cementtyp, 

värmegenerering, ytstruktur, strålningsskydd etc. 

 

De vanligaste konstruktionskraven inkluderar hållfasthetsklass och exponeringsklass 

(beständighet). Exponeringsklassens prestanda innebär minimikrav för betongkonstruktionen 

(oberoende av hållfasthetsklass), t.ex. Hållfasthetsklassen definierar en statistiskt bestämd 

karakteristisk hållfasthetsnivå. 

 

Entreprenörerna kan addera ytterligare krav kopplat till gjutnings- och/ eller härdnings-fasen. 

t. ex. krav kopplat till vald gjutningsprocess eller säsongsförhållanden. Entreprenören kan 

vanligtvis undersöka skräddarsydda egenskaper, baserat på betongleverantörens produktkatalog 

som normalt sorteras efter hållfasthetsklass, exponeringsklass, eventuellt också "Co2-utsläpp", 

EPD-tillgänglighet eller andra huvudegenskaper. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

Under det (strukturella) projekteringsstadiet av färdigblandad betong är det normalt inte möjligt 

att hänvisa till eller applicera ett specifikt GTIN. Listan över krav berikas senare med egenskaper 

för produktionsfasen. GTIN bör utfärdas när en detaljerad och otvetydig beskrivning (deklaration) 

kan tillhandahållas.  

 

 

7.3.2 Steg 5: Produktion och leveranser 

 

Upphandling: 

Färskbetong beställs vanligtvis från tillverkarens produktnummer, till exempel från en katalog. 

Ytterligare information måste tillhandahållas eller utarbetas tillsammans med betongleverantören, 

såsom fibertillskott, flyttillsatsmedel, retarder, maximal värmeutveckling etc. 

I orderbekräftelsen visas tillverkarens produktnummer (om sådant finns), tillsammans med de 

prestandabeskrivningar och tillägg som har dykt upp i ordern och i en eventuell efterföljande 

dialog mellan parterna. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

För färskbetong är det normalt inte möjligt för kunden att hänvisa till eller använda ett GTIN vid 

beställning. Det är först i ordern produkten specificeras med tillräcklig information som möjliggör 

för leverantören att applicera ett unikt GTIN på den beställda produkten. 

I praktiken innebär detta att GTIN inte används i samverkan mellan parterna förrän efter att 

betongen har producerats. 
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produktion: 

Färskbetong produceras enligt prestandabeskrivningar/specifikationer enligt vad som anges i 

ordern och tillägg till detta. 

Detaljerad information måste registreras och tas om hand för varje produktionsparti. Definitionen 

av ett produktionsparti bestäms av den enskilda tillverkaren. För vissa kan det vara allt som 

produceras på samma recept för en viss kund för ett visst projekt, medan andra väljer ytterligare 

nedbrytning, till exempel varje lastbilslast. 

Ett produktionsparti kan identifieras med ett batch/ partinummer. Detta är ett attribut för GTIN. 

Genom att ange ett batch/partinummer för varje produktionsparti ger detta möjligheter till 

detaljerad dokumentation och efterföljande spårning. Se bilaga C1 för mer information om batch-

/partinummer. 

Relevant information som måste dokumenteras för varje produktionsparti: 

• Tillverkare och/eller produktionsanläggning (här GLN (Globalt platsnummer) kan användas 

för identifiering - se mer information om GLN i tillägg C.2) 

• GTIN för färskbetongen 

• Batch/partinummer som attribut för GTIN 

• Produktregister (ECHA Poison Center eller liknande) - referenser 

• Reach-referenser 

• Lag/regulatoriska krav, andra - referenser 

• Krav som kommer från ingenjörsvetenskap 

• Krav från byggföretag 

• Tillverkarens egna deklarationer 

• Andra informationslänkar (riktlinjer etc.).  

  

Användning av GTIN med attribut: 

Betong med samma egenskaper måste identifieras med samma GTIN. 

Vilka egenskaper detta inkluderar bestäms av varje enskild tillverkare, men vägledaren 

rekommenderar som ett minimum att separata GTINs ska tilldelas för kombinationer av: 

• Hållfasthetsklass 

• Exponeringklass 

• Nominell övre aggregerad storlek 

• EPD-egenskaper eller klass med låga koldioxidutsläpp, om det är relevant 

• Konsistensklass(er) 

Variationer på grund av tillsatser / mindre förändringar i receptet, exempelvis anpassningar för 

gjutmetod eller säsongsförhållanden, fångas upp genom att tilldela olika batch / partinummer till 

produktionen. 

Dessa kan omfatta följande: 

• Fibertillsats, tex polypropylen 

• Flyttillsatsmedel 

• Retarder 

• Accelerator 

• Värmegenerering – förhöjd temperatur vid leverans 

• Andra tillsatsmedel 

GTIN i kombination med batch/ partinummer, om tillämpligt, kommer ge en otvetydig beskrivning 

av produkten. 
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leverans: 

Leveransen dokumenteras i en fraktsedel. Den beskriver samma information som finns i 

orderbekräftelsen samt vissa formaliteter.  

Den måste också innehålla de parametrar/berikningar som kunden senare har initierat. 

Den färska betongen måste identifieras med GTIN och batch/partinummer, om tillämpat, för den 

aktuella leveransen. 

Fraktsedel kan göras som pdf och skickas till kunden som bilaga till e-postmeddelandet som 

bekräftelse på att leveransen är i transit eller skickas i annat överenskommet format. I framtiden 

kan leveranssedlar kommuniceras digitalt. 

En fraktsedel med alla detaljer måste förvaras i ett dokumentarkiv hos tillverkaren och/eller 

kunden (se avsnittet nedan).  

 

Användning av GTIN med attribut: 

Den färska betongen identifieras med GTIN och batch/partinummer, om tillämpligt, och 

uppdateras i dokumentarkivet tillsammans med annan relevant information. 

 

7.3.3 Steg 6: Överlämning och driftsättning 

 

Vid leverans av byggnaden måste relationshandlingar göras tillgänglig för innehavaren /ägaren. 

All information som behövs för framtida användning och hantering finns i dokumentarkivet. Detta 

inkluderar alla GTINs och batch / partinummer som används.  

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN och batch/ partinummer, om tillämpat, kommer att vara nyckeln för sökning i 

dokumentarkivet för att hämta egenskaper / specifikationer för den enskilda produkten.  
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7.3.4 Sammanfattning 

 

  

 

Bild 7.4 Sammanfattning färskbetong 
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7.4 Hur GTIN kan användas på prefabricerade betongelement. 

 

Termen prefabricerade betongelement innebär produkter som har gjutits av tillverkaren, med 

definierade egenskaper, baserat på en specifikation för det enskilda projektet. 

 

Det finns andra betongprodukter med definierade egenskaper och som inte är projektspecifika. 

Dessa är massproducerade för lager och kan säljas i olika försäljningskanaler. Exempel på denna 

typ av produkt kan vara rördelar, tråg, plattor, trottoarkanter, skyddsräcken etc. Dessa produkter 

definieras i vägledaren som färdiga produkter och beskrivs i kapitel 7.2. 

 

För prefabricerade betongelement rekommenderas att tilldela ett GTIN när de slutliga 

specifikationerna har överenskommits med kunden och ett avtal har ingåtts. På så sätt undviker 

du att tilldela GTINs på produkter som aldrig kommer att levereras, samtidigt som du kan använda 

GTIN i beställningsfasen. 

Även om det kan finnas ett betydande antal olika GTINs över tid, är detta ett enkelt och bekvämt 

sätt att skilja mellan olika produkter. Varje specifikation av en produkt kommer att ha sitt unika 

GTIN, där du kan använda det tilldelade GTIN i ett register för att hämta de exakta 

specifikationerna för produkten. 

 

Även om en produkt är gjord med en unik specifikation kan det finnas flera individer (instanser) av 

den. Om det finns ett krav på att varje instans ska kunna separeras från varandra kan varje 

instans tilldelas ett serienummer som ett attribut för GTIN. Serienumret bestäms av tillverkaren. 

För det serienummer som skall användas för praktiska ändamål skall serienumret märkas fysiskt 

på produkten. Mer om serienummer i tillägg C.1 och märkning i tillägg D. 

 

Det rekommenderas att koppla ett batch / partinummer till varje produktionssats om produkten 

produceras vid flera produktionstillfällen. Numret är ett attribut för GTIN som gör att du kan spåra 

en tillverkningsbatch i hela värdekedjan och kan vara användbart om problem eller klagomål skulle 

uppstå på en produkt, till exempel för att kunna identifiera andra instanser av produkten med 

liknande fel. Se mer information om batch-/partinummer i tillägg C.1. 

 

Om tillverkaren för närvarande använder interna nummer av produkterna i dialog med kunden kan 

detta fortsätta tills ett avtal skrivits. När ett avtal har skrivits tilldelas produkterna ett GTIN, 

kunden informeras och GTIN kan sedan användas i beställning. 

I ytterligare samarbete, och i efterföljande stycken, används GTIN på produkten för identifiering.  

 

 

 

7.4.1 Steg 4: Detaljprojektering 

 

Krav på betongprodukter som ska ingå i en byggnad kommer normalt att beskrivas som 

prestandakrav på övergripande nivå men kan också innehålla mer detaljerade krav. 

De vanligaste konstruktionskraven inkluderar hållfasthetsklass och exponeringsklass (hållbarhet). 

Exponeringsklassens prestanda innebär minimikrav för betongblandningskonstruktionen 

(oberoende av hållfasthetsklass), t.ex. hållfasthetsklassen definierar en statistiskt bestämd 

karakteristisk hållfasthetsnivå. 

 

Entreprenörer kan addera ytterligare krav och/eller prestandabeskrivningar som den och/ eller 

beställaren efterfrågar i dialog med tillverkaren. 

 

Entreprenören kan vanligtvis undersöka skräddarsydda egenskaper, baserat på 

betongleverantörens produktkatalog som normalt sorteras efter hållfasthetsklass, 

exponeringsklass, eventuellt också Co2-utsläpp, EPD-tillgänglighet eller andra huvudegenskaper. 

 

Ägaren/kunden skickar normalt ut en anbudsförfrågan som tillverkaren kommer att överväga. 

Detta kan leda till en förtydligande process som kan gå fram och tillbaka flera gånger, och som 

slutar med att tillverkaren anger innehållet i begäran och gör ett erbjudande.  

I anbuds- och förtydligandeprocessen identifieras ofta en produkt med en intern unik identifierare, 

tilldelad av tillverkaren. När ett avtal har skrivits ersätts detta med ett GTIN och kunden 

informeras.  
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Användning av GTIN med attribut: 

Produkten tilldelas ett GTIN, förutsatt att alla egenskaper/specifikationer för produkten slutligen 

har beslutats och att ett leveransavtal finns. 

 

7.4.2 Steg 5: Produktion och leveranser 

 

Upphandling: 

Prefabricerade betongelement beställs vanligtvis baserat på tillverkarens produktnummer men kan 

nu ersättas av GTIN eftersom alla egenskaper hos produkten är kända, och ingen ytterligare 

information om produkten krävs i ordern. 

I orderbekräftelsen identifierar GTIN produkten. 

Det uppmuntras att använda EDI vid beställning och orderbekräftelse. Användning av GTIN 

underlättas av EDI-formatet BEAst Supply Material 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN används som identifiering av produkten i order och orderbekräftelse. 

 

produktion: 

Den beställda produkten tillverkas. 

Om det finns ett krav på individuell numrering genereras ett serienummer och ansluts till GTIN. 

Märkningen sker i enlighet med bilaga D. 

Det uppmuntras att använda batch / partinummer för att skilja mellan olika produktioner av 

produkten. 

Detaljerad information om produktionen måste sammanställas i ett dokumentarkiv och kan t.ex. 

innehålla: 

• GTIN för produkten 

• Serienummer som attribut för GTIN 

• Batch/partinummer som attribut för GTIN 

• Produktregister (ECHA Poison Center eller liknande) - referenser 

• Reach-referenser 

• Lag/regulatoriska krav, andra - referenser 

• Krav som kommer från ingenjörsvetenskap 

• Krav från byggföretag 

• Tillverkare äger deklarationer, andra 

• Andra informationslänkar (riktlinjer etc.).  

 

Användning av GTIN med attribut: 

Produkten identifieras med GTIN och serienummer om produkten är serialiserad. 

Batch/ partinummer är länkat till GTIN / serienummer. 
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Leverans: 

Leveransen åtföljs av en fraktsedel. Den måste innehålla tillräcklig information för att mottagaren 

ska kunna identifiera produkten och kontrollera att rätt produkt har mottagits. Om serienumret 

och/eller batch/partinumret har tilldelats på den produkt som ingår i leveransen måste detta 

inkluderas i dokumentationen. 

Det uppmuntras att använda EDI Despatch Advice när du skickar leveranssedeln om detta är 

möjligt. Den är anpassad för användning av GTIN och batch / partinummer i EDI-formatet BEAst 

Supply Material. 

Alternativt kan fraktsedeln till exempel göras som pdf och skickas som bilaga till e-post som 

bekräftelse på leverans. 

Information om vad som har levererats ska registreras i ett dokumentarkiv och ingå som en del av 

dokumentationen om produkten som ingår i relevant leverans/projekt. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN måste anges som en produktidentifierare och länkas till dokumentationen. 

Tillverkaren måste registrera GTIN och serienummer och batch/ partinummer om tillämpligt, i 

dokumentarkivet för leveransen.  

 

7.4.3 Steg 6: Överlämning och driftsättning 

 

Vid leverans av byggnaden måste relationshandlingar göras tillgängliga för innehavaren /ägaren. 

 

All information om de produkter som har levererats och som är nödvändig för framtida användning 

och underhåll måste hittas i ett dokumentarkiv. 

 

Vägledaren bestämmer inte hur denna information ska utbytas, men 3 olika begrepp beskrivs i 

tillägg B. 

 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN i kombination med serienummer och batch/partinummer, om tillämpat, kommer vara 

nyckeln till sökning i dokumentarkivet för att hämta egenskaper / specifikationer för den enskilda 

produkten som ingår i leveransen.  

  



 

sida 25 
 

7.4.4 Sammanfattning 

 

Bild 7.5 Sammanfattning av prefabricerade betongelement 
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7.5 Hur GTIN kan användas på dörrar/fönster. 

 

I det här kapitlet beskrivs dörrar och fönster. Dessa antas ha liknande hantering i värdekedjan, i 

förhållande till vad vägledaren ska beskriva. 

 

Viss produktion av dörrar / fönster för lagring kan förekomma. Dessa produkter kan tilldelas ett 

GTIN när egenskaper / specifikationer för produkten bestäms. Produkterna kan katalogiseras både 

hos tillverkaren och i andra kommersiella databaser. Dessa produkter kommer sedan att ingå i det 

som kallas lagerförda standardprodukter och beskrivs i kapitel 7.2. 

 

Dörr-/fönsterprodukter är baserade på specifikationer som gäller för den enskilda byggnaden / 

projektet (unikt). För dessa rekommenderas att tilldela ett GTIN när de slutliga specifikationerna 

har överenskommits med kunden och produkten har fått sin slutgiltiga konfigurering. För dörrar 

och fönster är den slutgiltiga konfigurationen fastställd först när produkten är klar för tillverkning 

varpå GTIN kan tilldelas först i detta skede. Även om denna metodik kan leda till ett betydande 

antal olika GTINs över tid, är detta ett enkelt och bekvämt sätt att skilja olika unika produkter. 

Varje specifikation av en produkt kommer att ha sitt unika GTIN, där du kan använda det tilldelade 

GTIN i ett arkiv / katalog för att leta upp och hämta de exakta specifikationerna som gäller för 

produkten. 

 

Även om en unik produkt tillverkas baserat på en unik specifikation, kan det finnas flera individer 

(instanser) av den. Om det finns ett krav på att varje instans ska kunna separeras från varandra 

kan varje instans tilldelas ett serienummer. Numret är ett attribut utöver GTIN och bestäms av 

tillverkaren. 

För det serienummer som skall användas för praktiska ändamål skall serienumret märkas fysiskt 

på produkten. Se mer information om serienummer i tillägg C.1 och märkning i tillägg D. 

 

Det rekommenderas att koppla ett batch / partinummer till varje produktionssats om produkten 

produceras vid flera produktionstillfällen. Numret är ytterligare ett attribut till GTIN som ger 

möjlighet att spåra en tillverkningsbatch genom hela värdekedjan och som kan vara användbart 

om problem eller klagomål skulle uppstå på en produkt, till exempel för att kunna identifiera andra 

instanser av produkten med liknande fel. Se mer information om batch-/partinummer i tillägg C.1. 

 

Dagens praxis där tillverkaren tilldelar interna specifika nummer av de projekt och produkter som 

erbjuds kan enkelt fortsätta. I dialog mellan producent och kund används tillverkarens interna 

identifiering initialt. När ordern har tagits emot och orderbekräftelsen ska skickas tilldelar 

tillverkaren ett GTIN på produkten och länkar detta till det interna numret. 

I ytterligare samarbete, och senare i leveranskedjan, används GTIN på produkten för identifiering. 

GTIN kan också användas vid ombeställning av samma produkt, eftersom tillverkaren har länken 

mellan GTIN och det interna nummer som tillverkaren har använt i sina system.  
  
 

7.5.1 Steg 4: Detaljprojektering 
 

Vid design anger innehavaren tjänster och egenskaper som dörrar / fönster måste ha. Detta kan 

vanligtvis vara: 

• Funktionskrav 

• Material och kvaliteter 

• Dörr/fönstertyp, fysiska dimensioner, brand- och ljudkrav 

• Antal av varje 

• Form / ritningar från arkitekt / designer, med plats (fasad / plan) 

• Standarder/föreskrifter som ska följas 

 

Dessutom kan det finnas specifika krav / förfrågningar från entreprenören / innehavaren för 

leveransen som: 

• Förlopps- / leveransplan 

• Förpackning och märkning 

• Fästdetaljer /fästelement 

• Krav i samband med DoU-dokumentation m.m.  
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Fönster och ytterdörrar ska CE-märkas individuellt, utöver det kan ytterligare märkningar krävas 

vid till exempel inbrottsklassade produkter eller vissa brandklassade fönster. 

 

Innehavaren/kunden skickar normalt ut en anbudsförfrågan som tillverkaren kommer att 

överväga. Detta kan leda till en förtydligande process som kan gå fram och tillbaka flera gånger, 

och som slutar med att tillverkaren anger innehållet i leveransen och gör ett erbjudande, som 

innehavaren accepterar eller avvisar. 

I anbuds- / förtydligandeprocessen identifieras produkter ofta med interna unika identifierare, 

tilldelade av tillverkaren. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN används normalt inte i detta skede. 

Om GTIN ska användas måste både tillverkaren och kunden känna till alla egenskaper och 

specifikationer. 

 

 

7.5.2 Steg 5: Produktion och leveranser 

 

upphandling: 

 

En order/avrop görs normalt genom att hänvisa till den relevanta produkten, som vanligtvis 

identifieras av tillverkarens interna nummer. 

I vissa fall kan det ske ändringar i produktens kravspecifikation efter det att konstruktionen har 

slutförts. Detta registreras i beställningen och specifikationerna för produkten uppdateras. 

En orderbekräftelse utfärdas. Detta inkluderar en fullständig specifikation av de enskilda produkter 

som ska produceras och levereras. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

Om GTIN inte har tilldelats för produkten används tillverkarens interna identifiering i ordern. 

I orderbekräftelsen konverterar tillverkaren den interna identifieringen av produkten till ett GTIN. 

Detta GTIN kommer nu att användas i all ytterligare interaktion mellan parterna och kommer även 

att användas i de fortsatta processerna och i all dokumentation fram till överlämnandet av 

byggnaden med tillhörande dokumentation. 

Om det finns en beställning av en produkt som har tilldelats ett GTIN, och det inte finns några 

ändringar i produktens kravspecifikationer, kan GTIN användas i ordern. 

 

produktion: 

Den beställda produkten tillverkas enligt överenskomna specifikationer. 

Om det finns ett krav på individuell numrering genereras ett serienummer och ansluts till GTIN. 

Produkten är märkt med ett serienummer. 

 

Om produkten produceras över tid, eller olika produktionstekniska lösningar används, eller att det 

av andra skäl är önskvärt att separera olika produktioner av produkten, används ett parti / 

partinummer för att separera dessa.  

 



 

sida 28 
 

Användning av GTIN med attribut: 

Alla producerade fönster och dörrar måste identifieras med GTIN. Detta måste ingå i 

dokumentationen av produkten. 

Serienummer genereras och ansluts till GTIN om det finns ett krav på individuell numrering. 

Om batch-/partinumret tilldelas är detta kopplat till GTIN och även serienummer om tillämpligt. 

 

leverans: 

 

Leveransen åtföljs av en fraktsedel. Den måste innehålla tillräcklig information för att mottagaren 

ska kunna identifiera produkten och kontrollera att rätt produkt har mottagits. I praktiken är detta 

ofta information som tidigare skickats i orderbekräftelsen. Om serienumret och/eller 

batch/partinumret har tilldelats på den produkt som ingår i leveransen måste detta inkluderas i 

dokumentationen. 

För vissa typer av dörrar / fönster kommer installationsinstruktioner också att inkluderas. 

Leveransbrev kan göras som pdf och skickas elektroniskt som bilaga till e-post. 

Leveransen meddelas normalt genom att skicka ett e-postmeddelande / SMS till entreprenören om 

att leveransen är i transit. 

Normalt inga särskilda kontrollåtgärder vid mottagandet annat än att det kontrolleras för yttre 

skador och att försändelsen matchar fraktsedeln. 

Information om vad som har levererats ska registreras i ett dokumentarkiv och ingå som en del av 

dokumentationen om produkten som ingår i relevant leverans/projekt. 

 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN måste vara produktidentifierare och länkat till dokumentationen. 

Tillverkaren måste registrera GTIN och serienummer och batch/ partinummer om tillämpligt, i 

dokumentarkivet för leveransen.  

 

7.5.3 Steg 6: Överlämning och driftsättning 

 

Vid leverans av byggnaden ska relationshandlingar göras tillgängliga för ägaren. 

All information om de produkter som har levererats och som är nödvändig för framtida användning 

och underhåll måste hittas i ett dokumentarkiv.  

Vägledaren bestämmer inte på vilket sätt denna information ska utbytas, men tre olika begrepp 

beskrivs i tillägg B. 

 

Användning av GTIN med attribut: 

GTIN, tillsammans med serienummer och batch/ partinummer, om tillämpat, kommer att vara 

nyckeln för sökning i dokumentarkivet för att hämta egenskaper / specifikationer för den enskilda 

produkten som ingår i leveransen.  
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7.5.4 Sammanfattning 

 

 

 
Bild 7.6 Sammanfattningsdörrar/fönster 
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8 Hantering av vägledare 
 

Tillämpningsgruppen för GTIN-reglerna i byggbranschen hanterar frågor kopplat till vägledaren. 

Det innebär att alla förfrågningar riktas till gruppen, som antingen besvarar dem själva, eller 

vidarebefordrar ärende till lämplig mottagare. 

Då dokumentet grundar sig på den norska motsvarigheten kommer vägledaren inte förses med 

ytterligare produkter. Den vägledning som dokumentet innehåller kan appliceras på en mängd 

produkter som har likvärdig eller snarlik process för projektering/beställning/tillverkning. 

Ifall en produktorganisation anser sig behöver en specifik vägledare finns det inga hinder för att så 

sker. Det rekommenderas att ha med expertis från GS1 vid framtagning för att undvika 

motsägelser gentemot GTIN-reglerna. Kontakt tas via länk nedan. 

 

8.1 Kontaktlista för frågor om vägledaren 

 

Namn/företag e-post/ kontaktformulär 

Tillämpningsgruppen för 
GTIN-reglerna i 
byggbranschen  

https://gs1.se/din-bransch/bygg/frageformular-gtin-
regler-for-byggbranschen/  

  

  

  

 
Bild 8.1 Kontaktlista för frågor om vägledaren   

https://gs1.se/din-bransch/bygg/frageformular-gtin-regler-for-byggbranschen/
https://gs1.se/din-bransch/bygg/frageformular-gtin-regler-for-byggbranschen/
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TILLÄGG 

 
A GTIN som egenskap i IFC-modeller 

 

 

 

GTIN i IFC 2x3 modeller 

 

I dagsläget levereras de allra flesta IFC-modeller fortfarande i IFC 2x3-format (mer specifikt 

IFC2x3 TC1 eller ISO / PAS 16739: 2005). Även om en gradvis övergång till IFC 4 förväntas ske 

under dom kommande åren, kommer IFC 2X3-modeller fortsatt levereras under flera år framåt. 

I IFC 2x3 finns det två egenskaper som definieras som relevanta för applicering av GTIN. Den 

första är egenskapen "ArticleNumber" under propertyset "Pset_ManufacturerTypeInformation" som 

fastställts. Här appliceras GTIN-numret, enligt definitionen i GS1. 

 

 
figur. A1 Utdrag ur IFC:s standarddokumentation för GTIN:s egendom i IFCx3 

 

Det anges att den här egenskapsuppsättningen är tillämplig på alla IfcElement-entiteter, dvs. 

IfcElement och alla entiteter på nivåer under detta i IFC-hierarkin. I praktiken innebär detta alla 

fysiska produkter (konstruktionsdelar och komponenter) i byggnaden (t.ex. gipsskivor, 

betonggolv, pelare, balkar, fönster, dörrar, ventilationskanaler, radiatorer, motorer, spjäll, 

pumpar, ventiler, sensorer, armaturer, uttag, strömbrytare, hissar etc.) som köps som varor som 

har ett GTIN. 

 

 

 

Det andra är fall där du också vill ställa in krav för seriellt GTIN (SGTIN). IFC 2x3 har en egenskap 

som i allmänhet är avsedd att användas för serienummer, och detta kan sedan också användas för 

ett serialiserat GTIN, dvs. Egenskapen kallas ”SerialNumber” och finns under propertyset 

”Pset_ManufacturerOccurrence”. I de fall där det används är det hela SGTIN-numret som ska 

anges här, dvs.  
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figur. A2 Utdrag ur IFC:s standarddokumentation för serienummeregenskapen i IFC2x3 
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GTIN i IFC 4-modeller 

 

Rätt ordning för att ange GTIN i IFC 4 (mer specifikt IFC4 ADD2 TC1 eller ISO 16739-1: 2018) 

skiljer sig inte särskilt mycket från IFC 2x3, men namngivningen skiljer sig något. IFC 4 anger 

också "Globalt Trade Item Number" i klartext i själva standarden. 

 

 
 
figur. A3 Utdrag ur IFC:s standarddokumentation för GTIN:s egendom i IFC4 
 

 
 
figur. A4 Utdrag ur IFC:s standarddokumentation för serienummeregenskapen i IFC4 
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Eftersom fastighetsuppsättningarna (Pset_) inte ingår i IFC:s kärnmodell är det fullt möjligt att 

använda t.ex. IFC4-baserade Psets i en IFC 2x3-modell. Det innebär att man kan kravställa 

leverans utifrån IFC4:s egenskapsuppsättning där GTIN-egenskapen kallas 

"GlobalTradeItemNumber" oavsett om det är IFC2x3- eller IFC4-modeller. 
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B Koncept för leveranser och hantering av GTIN tillsammans med BIM-modell 

 

GTIN kan levereras och underhållas på flera sätt. Det finns också flera sätt att ansluta objekt i en 

modell med GTIN på produkten som BIM-objektet representerar. Gemensamt för dem är att både 

teknik och metod är i en tidig fas av utvecklingen. Det finns inte mycket erfarenhet inom området, 

och det förväntas att det kommer att utvecklas mycket under den kommande tiden. 

Nedan beskrivs några grundläggande begrepp för att ansluta GTIN till BIM-modellen. Begreppen 

försöker vara lösningsneutrala.  

 

 

Koncept 1 – GTIN finns i fastighetsägarens produktregister. 

 

 
figur. B1 - GTIN finns i fastighetsägarens produktregister.  

(PIM = Projektinformationsmodell, AIM = Byggverkets informationsmodell, drift) 

 

Förklaring av figur 1: 

1. GTIN är etablerat av produkttillverkaren eller produktleverantören. 

2. GTIN levereras till projektet antingen direkt från produktleverantören eller via en 

informationsleverantör. 

3. Projektet etablerar en egen server för att ta emot produktdokumentation, inklusive GTIN. 

4. Inledningsvis äger inköparen och senare den som har huvudansvar för projektet GTIN-

informationen och ansvarar för att underhålla den. 

5. Länk till projektmodell (PIM) kan göras med en identifierare eller länk mellan produktregister 

och objekt i modell. Länk kan vara URL. Identifierare kan vara GTIN, TFM-kod eller annan 

identifierare, t.ex. GUID. 

6. (Gäller både begreppen 1 och 2): Om GTIN används i modellen för att ansluta till GTIN i 

produktregistret får du ett 1:1-förhållande mellan dessa. Samtidigt innebär detta dock att GTIN 

måste finnas kvar i både modell- och produktregistret. Om TFM används för anslutning ska 

komponenttypen eller komponentinstansen anslutas. Om du ansluter komponenttyperna 

förutsätter det att alla instanser med samma generiska typ i TFM representerar samma 

produkttyp.  

 

Lösningen passar projekt som själva vill äga och underhålla produktdokumentationen och som 

själva har ett eget system för hantering av kvitto, anslutning och underhåll.  
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Koncept 2 - GTIN finns i en extern leverantörslösning. 

 

 
figur. B2 - GTIN finns i en extern leverantörslösning. 

(PIM = Projektinformationsmodell, AIM = Byggverkets informationsmodell, drift) 

 

Förklaring av figur:  

1. GTIN är etablerat av produkttillverkaren eller produktleverantören. 

2. GTIN levereras till projektet via en informationsleverantör. 

3. Informationsleverantören äger och underhåller GTIN-information. 

4. Länk till projektmodell (PIM) kan göras med en identifierare eller länk mellan produktregister 

och objekt i modell. Länk kan vara URL. Identifierare kan vara GTIN, TFM-kod eller annan 

identifierare, t.ex. GUID.  

 

Lösningen är lämplig för projekt som inte själva vill ta emot, koppla och underhålla 

produktdokumentation.  
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Koncept 3 - GTIN är i modell 

 
Figur. B1 - GTIN är i modell. 

(PIM = Projektinformationsmodell, AIM = Byggverkets informationsmodell, drift) 

 

Förklaring av figur:  

1. GTIN är etablerat av produkttillverkaren eller produktleverantören. 

2. GTIN levereras till projektet via en informationsleverantör. 

3. GTIN registreras direkt på objektet i modellen. Modellen används i projektfasen som GTIN-

register. 

a. Metod för registrering av GTIN i modellen kan göras genom avläsning av t.ex. RFID / 

QR-kod på produkten och anslutning till modellen med en mobil enhet. 

4. I driftfasen är GTIN i modell (AIM) kopplat till produktregistret.  

 

Lösningen är främst lämplig för mindre projekt där ett hanterbart antal produkter levereras och 

där det inte finns resurser att upprätta ett produktregister eller upprätta ett avtal med 

informationsleverantören i projektfasen.  
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C Attribut till GTIN och andra relevanta GS1-standarder 

C.1 Attribut till GTIN 

 

SGTIN (serialiserat GTIN) 

I vissa fall är det önskvärt att kunna skilja identiska produkter från varandra. Detta görs genom en 

individuell numrering (serialisering) och uppnås genom att lägga till ett attribut till GTIN. Attributet 

består av upp till 20 alfanumeriska tecken för fri användning. Attributet måste vara länkat till ett 

GTIN. GTIN blir därmed ett SGTIN (Serialized Global Trade Item Number).  

  

För att utnyttja fördelen med den möjlighet som finns i serienumret måste detta märkas på den 

fysiska produkten. Se bilaga D för hur detta kan göras. 

 

Batch-/partinummer 

Om en produkt produceras vid flera produktionstillfällen kan det vara användbart att identifiera 

varje produktionsparti med ett batch / partinummer. 

Detta gör det möjligt att spåra ett produktionsparti i hela värdekedjan och kan vara användbart 

om det finns problem eller klagomål om en produkt, där det också kan gälla flera fall av samma 

produkt som produceras i samma parti. 

Batch/partinummer kan också användas för att skilja olika produktionspartier från varandra, till 

exempel där produktionen kan ha lite olika recept eller produceras på lite olika sätt, men där 

slutanvändaren uppfattar att det är samma produkt. 

Numret är ytterligare ett attribut till GTIN och måste länkas till GTIN. 

Talet är 20 alfanumeriska tecken och bestäms av tillverkaren. 

För att utnyttja fördelen med den möjlighet som ligger i batch/ partinumret bör detta om möjligt 

märkas på den fysiska produkten. Se bilaga D för hur du märker. 

Vägledaren uppmuntrar användningen av batch/ partinummer där det är möjligt. 

 

 

C.2 GLN – Globalt platsnummer 

 

GLN (Global Location Number) är ett globalt numreringssystem för unik identifiering av juridiska 

personer och fysiska platser. 

En juridisk person kännetecknas av att den har tilldelats ett organisationsnummer. 

Exempel på fysiska platser är lagerställen, uppsamlingsplatser och leveransadresser. 

GLN är ett 13-siffrigt nummer som innehåller landsprefixet, serienumret och kontrollsiffran . 

Förutom landsprefixet har GLN ingen hierarkisk struktur. 

GLN är ett identifieringsnummer som endast får länkas till den enskilda platsen/entiteten. Annan 

information lagras normalt i användarnas datorsystem såsom kundregister, leverantörsregister 

etc. 

GLN kan användas i streckkoder. 
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GLN skapas med hjälp av företagsprefixet

 
 
 

Se denna länk för hur GLN skapas: https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/skapa-gln/ 

 

 

 

C.3 GS1 Digital link 

 

När det finns en PDT för produktgruppen och PDS används för att utbyta information om 

leveranserna kan detta göras via GS1 Digital Link. 

GS1 Digital Link är en URL till en webbsida hos en tillverkare, entreprenör eller kommersiell aktör, 

varigenom du anger nyckelinformationen i en URL som du kan slå upp direkt i PDS och hämta 

dokumentation. Viktig information här kan vara GTIN, i kombination med serienummer, och / eller 

batch / partinummer om tillämpligt. 

Nyckelinformationen kan anges i en traditionell streckkod, i en QR-kod, i en Datamatrix-kod eller 

som en URL-textsträng. 

För mer information om hur GS1 Digital Link kan användas, kontakta GS1 Sweden. 

 

 

D Märkning av produkter 

 

Märkning av produkter är avsedd för att fysiskt kunna identifiera produkter på ett otvetydigt sätt. 

Många produkter kan verka lika, men har olika egenskaper, som är viktiga för att kunna skilja på 

och använda rätt produkt på rätt plats. 

 

Den enklaste formen av märkning är att tillämpa GTIN, serienummer och batch/ partinummer 

direkt på produkten. Detta gör det enkelt att läsa och förstå, vilken produkt detta är men har 

nackdelen att den inte kan användas i IT-system utan att informationen behöver registreras 

manuellt. 

 

Andra mer digitala och framtidsinriktade lösningar är att märka detta med en streckkod, QR-kod, 

Datamatrix-kod eller RFID-tagg. Detta möjliggör maskinläsbarhet av information om produkten 

direkt i mottagarens system, minskar fel och kan användas aktivt i förvaltningen av byggnaden. 

 

Mer information om Märkning i form av Datamatrix, RFID finns att tillgå i GS1 General 

specifications. 

 

För fysisk märkning av produkter rekommenderas det starkt att kontakta GS1 Sweden. 
 

  

https://gs1.se/guider/kom-igang-guider/skapa-gln/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gs1.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2Fbarcodes%2FGS1_General_Specifications.pdf&data=04%7C01%7C%7C769351a1b15f4a95c65e08d9ca1545fd%7Cd04499d528574e2891776e949859db83%7C0%7C0%7C637763016723637845%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sOIAT2nrTnfgX1CeUQJCiDRjLfDE7sqgQsebsI0np0A%3D&reserved=0
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E Vad är PDT/PDS 

 

 

Maskinläsbar produktinformation ligger till grund för en digital byggindustri. 

 

För att digitalisera byggbranschen måste byggmaterialtillverkarna/byggleverantörerna erbjuda 

maskinläsbar produktinformation. Maskinläsbarhet säkerställs genom att utveckla standardiserade 

produktdatamallar (Product data template - PDT) för information om egenskaper. 

Genom att använda en gemensam datastruktur kan informationen om fastigheterna delas och 

användas av alla aktörer under hela livscykeln för bygg- och anläggningsprojekt. 

 

Standardiserade produktdatamallar 

 

När information om egenskaperna hos specifika produkter anges i en datamall får vi ett 

produktdatablad (Product data sheet - PDS). 

Informationen i de maskinläsbara produktdatabladen definierar produkterna digitalt och är de 

digitala byggstenar vi behöver i exempelvis en BIM-baserad process. 

 

En datamall är utvecklad för varje produktgrupp. Datamallen innehåller alla relevanta egenskaper 

för relevant produktgrupp eller objekttyp. 

När byggmaterialtillverkarna anger egenskaperna hos sina produkter måste de använda 

datamallen för den relevanta produktgruppen och fylla i nödvändig information om produkten. 

 

Svenska utvecklingsprojekt bedrivs inom Smart Built Environment under Temagrupp 

Informationsinfrastruktur. 

Steg 1 avslutades under 2021 och arbetade framförallt fram en handlingsplan för området. 

Steg 2 påbörjas preliminärt under Q1 2022 och syftar till att identifiera organisation och 

finansiering för framtagning av PDT:s. 

Steg 3 påbörjar arbetet med att ta fram standardiserade produktdatamallar för den Svenska 

byggbranschen.  

 

För mer information och kontaktuppgifter besök 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/  

 

Det finns inget krav på att produktinformationen ska registreras i slutna produktdatabaser.  

Men det förväntas att centrala produktdatabaser som exempelvis RSK, SEG & FINFO har en vilja 

att förmedla den maskinläsbara informationen till alla användare i byggbranschen och erbjuda 

verktyg som hjälper användare att välja rätt produkt. 

 

Miljöegenskaper är viktigt innehåll i produktdatamallarna. 

Framöver förväntas en ökad efterfrågan på produktdokumentation och särskilt information om 

miljöegenskaper. Hänsyn till den cirkulära ekonomin och koldioxidutsläppen innebär att vi måste 

överväga fler produktegenskaper tidigare i byggprocessen. 

En länk måste upprättas mellan BIM-modellerna och miljöinformationen för de utvalda 

produkterna. 

Efter slutförandet kommer BIM-modellen från designfasen att leva vidare som en digital tvilling 

och underhållas under resten av sin livscykel.  

       

 

 

  

 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/
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F Modell för generellt informations- och processflöde 

 

 

 

 
 
Bild 7.2 Modell för generellt informations- och processflöde 
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G Rekommendationer digital plattform 

 

Komponenter i en digital plattform kan vara: 

• Bibliotek med generiska 3D-objekt på komponent- och byggnadskomponentnivå. 

o Om en modell ska anpassas för t.ex. robotisering måste alla detaljer passa in i 

modellen. Allmänna objekt som innehåller dessa detaljer kan vara mer effektiva. 

Dessa objekt måste vara länkade till egenskaper som definierats i överenskomna 

datamallar. 

• Nationell katalog för produktegenskaper (produktdatamallar - PDT) 

o Tillverkare av varor och andra aktörer inom byggbranschen måste ha tillgång till en 

överenskommen uppsättning mallar för egenskaper hos produkter på den svenska 

marknaden. Detta måste kopplas till en nordisk och europeisk nivå. 

▪ En viktig sak som måste lösas tillsammans är att utveckla produktdatamallar 

(PDT) för byggmaterial och byggsystem. Då kan tillverkarna av varor och 

andra aktörer i byggbranschen ha tillgång till en överenskommen och 

otvetydig uppsättning maskinläsbara egenskaper. Dessa produktdatamallar 

kommer att ligga till grund för att ägaren och entreprenörerna bland annat 

ställer miljökrav samt grundstrukturen för produktdatabaser. Flera 

produktägarorganisationer arbetar nu aktivt med att etablera en organisation 

som kan ta ansvar för att utveckla, hantera och distribuera dessa 

produktdatamallar till marknaden. Arbetet bygger på två nya standarder EN 

ISO 23386 och EN ISO 23387. 

• Gemensamt system för identifiering och märkning. 

o Projekt, strukturer och komponenter i strukturen måste märkas enligt ett 

gemensamt system för att säkerställa spårbarhet. 

• Gemensamma arrangemang för informationsutbyte från produktdatabaser 

o Produktdatabaser utvecklas som kommersiella lösningar på marknaden. Det 

kommer därför att finnas ett behov av att söka och beställa produkter oavsett vilken 

produktdatabas de är registrerade i. 

• Tillgång till as built information. 

o Både privata och offentliga aktörer har ett intresse av relevant information om 

byggnader som finns tillgängliga efter att de har byggts. Detta kan göras i en 

gemensam databas eller i ett samordnat system för ett distribuerat system. 

 

 

Rekommendation till innehavaren  

 

Allt börjar med beställaren. De krav som ställs av dessa påverkar hela byggprocessen. Det blir 

naturligt att utgå från vår egen hållbarhetsstrategi och digitaliseringsstrategi för bolaget. För det 

specifika byggprojektet ska man börja med att identifiera de digitala lösningar man redan har och 

vilka som kommer att gälla för det nya projektet. Då ska du beskriva vilka processer du vill 

digitalisera och kvantifiera rationaliseringsvinsten. Det är viktigt att kontrollera att leverantörens 

digitaliseringsstrategi inte strider mot den egna strategin utifrån svenska och internationella 

standarder i området. Se också till att underleverantörerna agerar i enlighet med detta. Det är 

viktigt att efterfråga lösningar som förebygger arbetsrelaterad brottslighet, skador på personal och 

egendom och som höjer miljöstandarden, och inte minst lösningar som säkerställer spårbarhet, 

god logistik, minimerat avfall och ökad återanvändning. Om du har beställt digital tvilling för 

konstruktion och digital tvilling för drift måste samma uppköpsförfarande appliceras för dessa som 

för den fysiska byggnaden. 

 

 

Rekommendation till ägare och användare av kommersiella byggnader  

 

De som äger och använder kommersiella byggnader måste också som utgångspunkt fastställa sin 

egen hållbarhetsstrategi och digitaliseringsstrategi för företaget som helhet och för byggnaden i 

fråga. Det rekommenderas att inrätta "slim-BIM" för hela byggportföljen för pågående berikning av 

digital kunskap om egna byggnader. Det är viktigt att beskriva vad som ska ingå i slim-BIM och 

hur detta ska göras. 

Obs - all kodning och alla komponenter i fastighetsautomation och administrativa digitala lösningar 

ska vara leverantörsoberoende och de bör kommunicera fritt med dina andra lösningar.  
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Slutligen är det viktigt att meddela leverantörerna att det (på lång sikt) kommer att finnas krav på 

maskinläsbar produktinformation (PDT) för alla komponenter i dina byggnader. 

 

Rekommendation till leverantör 

 

Om du är leverantör gör du följande utifrån din egen digitaliseringsstrategi: Du identifierar och 

säkrar dina egna rationaliseringseffekter som bidrar till ökade intäkter. Du identifierar de krav på 

digitala lösningar som innehavaren ställer för projektet. Om du inte redan har sådana lösningar 

måste sådana erhållas eller alternativa lösningar godkännas av innehavaren. Du bör bekräfta eller 

neka rationaliseringsvinsten i de begärda lösningarna. Kontrollera att dina underleverantörers 

digitaliseringsstrategi inte strider mot ägarens krav och din egen strategi utifrån svenska och 

internationella standarder inom området. Om du ska kunna leverera digitala tvillingar till 

byggnation och digitala tvillingar för drift måste samma uppköpsförfarande fastställas för dessa 

som för den fysiska byggnaden. Identifiera och erbjuda digitala lösningar som kan ge dig en 

konkurrensfördel. Lösningen får inte strida mot innehavarens digitaliseringsstrategi. 

 

 

Rekommendation till entreprenör (leverantör närvarande på byggarbetsplats)  

 

Utöver rekommendationer till alla leverantörer bör varje entreprenör ta fram en 

digitaliseringsstrategi för effektiv och säker drift av sin egen byggarbetsplats. Detta bör ta hänsyn 

till att du har kontroll över rätt kompetens och antal anställda - rätt person på rätt plats vid rätt 

tidpunkt. Du bör också ha kontroll över personalen för att förhindra arbetsrelaterad brottslighet. 

Du bör ha en "Safe-job analysis" på plats med procedurbeskrivningar som säkerställer god 

säkerhet, hälsa och arbetsmiljö, och du bör välja lösningar som säkerställer spårbarhet, god 

logistik, minimerat avfall och ökad återanvändning. 

 

 

 

Byggmaterialindustrierna: 

 

Den digitala utvecklingen inom byggbranschen ställer allt större krav på branschen. Detta är krav 

som gäller för: 

• Omfattande miljö- och fastighetsdokumentation och krav på CO2-redovisning med gradvis 

ökning av antalet inkluderade produkter. 

• Alltid full spårbarhet av varorna. "Sömlöst" utbyte av all artikelinformation 

• Återanvändning av material 

• Bättre och mer lättillgänglig produktdokumentation 
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H Ordlista och definitioner 
 

term Definition/betydelse 

Batch-/partinummer Unikt nummer för en tillverkningssats, enligt tillverkarens beslut 

BIM Bygginformationsmodell. 

Dokumentarkiv Samlingsbeställare för en databas/arkiv där dokumentation om en 

produkt som ingår i en leverans lagras. Kan vara pdf, PDS, 

produktkatalog m.m. 

Exponeringsklass Exponeringsklassen anger en prestanda som medför minimikrav 

för blandningsdesign, t.ex. 

GLN Globalt platsnummer – platsnummer som används för att unikt 

identifiera fysiska platser, juridiska personer eller olika roller i en 

handelstransaktion. 

GS1 Digital Link Koncept för att kunna leta upp i en databas för tillgång till 

information, baserat på vad som anges i en webblänk eller 

Datamatrix / QR-kod / streckkod. 

GTIN Globalt artikelnummer – Unik identifiering av en produkt eller 

tjänst 

GUID  Globalt unikt ID – Kod som genereras av systemet och 

säkerställer att förekomsten kan identifieras unikt. 

DoU Drift och Underhåll 

PDS Produktdatablad. Vilka värden som är relaterade till de 

egenskaper som definierats för en viss produkt enligt PDT. 

PDT Mall för produktdata. En mall för att beskriva de egenskaper som 

kan associeras med en viss produkt eller produktgrupp. 

serienummer Ett attribut för GTIN som gör att du individuellt kan identifiera 

olika enheter för samma produkt. GTIN + serienummer kallas ofta 

SGTIN - Serialiserat globalt handelsartikelnummer. 

Hållfasthetsklass Hållfasthetsklassen anger betongens styrka. 

CoClass Tvärvetenskapligt märkningssystem. Märkningssystem, 

klassificering och identifiering av system, typer och komponenter. 

Ett generiskt kodsystem som läggs till som egenskap i BIM-

objektet kan bland annat användas för att ansluta till 

dokumentation i ett produktregister innehållande GTIN och 

produktdokumentation. 

 

URL  

 

Enhetlig resurslokalisering. Adress till en webbplats 

SLIM BIM SLIM BIM är en förenklad modell för utvärdering av 

mognadsgraden/implementeringsnivån för BIM 

 
figur. H Ordlista och definitioner 
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