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Orientering
Denna standard utgör del tre av fyra i SS 24300-serien, som kompletterar SS-EN 15217:2007 och
SS-EN 15603:2008 med nationella krav för fastställande av byggnaders energiprestanda och energiklassning.
Energiklassning av byggnader är frivillig och följer de definitioner och begrepp som Boverket har fastställt i
byggregler och i regler för energideklaration av byggnader. Syftet med standardserien SS 24300 är att fastställa en tydlig energiklassning av byggnader.
Standarden:
— gäller alla byggnader (befintliga och nya oavsett verksamhet)
— ger incitament till ständig förbättring och är därmed teknikdrivande
— är baserad på funktionskrav och syftar mot att vara teknikneutral
— begränsas till energiaspekter, dvs. är inte en total miljöklassning
— anger att resultaten ska illustreras på samma sätt som europeisk energimärkning av produkter.
SS 24300 består av följande delar, som har den gemensamma titeln Byggnaders energiprestanda:
— Del 1: Effektklassning av värmebehov
— Del 2: Klassning av energianvändning
— Del 3: Klassning av miljöpåverkan
— Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi.
Syftet med energiklassning av byggnader är att uppmuntra byggherrar, fastighetsägare, driftpersonal och
användare att förbättra byggnaders energiprestanda i alla delar av byggnaden.
Standarden ger en klassning på en 7-gradig skala från A till G.
Standarden avser byggnadens miljöpåverkan under dess driftfas baserad på bokföringsperspektiv.
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1

Omfattning

Denna del av SS 24300 specificerar:
— indikatorer för att uttrycka miljöpåverkan från en byggnads energianvändning
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden
— gränsvärden vid energiklassning
— regler vid energiklassning
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.
Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

2

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan.
2.1
tempererad area
Atemp
area av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som
begränsas av klimatskärmens insida
ANM. 1 till termpost: Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för
garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.

2.2
byggnads energianvändning
energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (ofta benämnd köpt
energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi
ANM. 1 till termpost:
energianvändning.

Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess

2.3
byggnads energiprestanda
byggnads specifika energianvändning
byggnads energianvändning fördelat på tempererad area
ANM. 1 till termpost: Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens
grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation.

2.4
byggnads nettoenergianvändning
energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behövs i en byggnad för uppvärmning, komfortkyla,
tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi
ANM. 1 till termpost: Här inräknas energi från solfångare eller solceller placerade inom fastigheten och förnybar energi
från aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk energi i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin för
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten eller byggnadens fastighetsenergi.

2.5
byggnads klimatpåverkan
byggnads energianvändning uppdelat i olika energibärare som sedan multipliceras med CO 2-faktorer
(CO2-ekvivalenter) för olika energibärare

4

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-102391

SS 24300-3:2014 (Sv)

2.6
byggnads resursanvändning
byggnads energianvändning uppdelat i olika energibärare som sedan multipliceras med primärenergifaktorer
för olika energibärare
2.7
energibärare
ämne eller fenomen som kan användas för att lagra, flytta eller överföra energi
2.8
energi för komfortkyla
till byggnad levererad kyl- eller energimängd som används för att sänka byggnads inomhustemperatur för
människors komfort
ANM. 1 till termpost: Kylenergi som hämtas direkt från omgivningen utan kylmaskin från sjövatten, uteluft eller dylikt
(s.k. frikyla), inräknas inte.

2.9
fastighetsenergi
del av fastighetsel, eller annan energi, som är relaterad till byggnads behov där elanvändande apparat finns
inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden
ANM. 1 till termpost: I fastighetsenergin ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Vidare ingår
energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt
lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda
för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern
användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.

2.10
hushållsenergi
el eller annan energi som levereras för hushållsändamål
ANM. 1 till termpost: Exempel på detta är elanvändning för diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat (även i gemensam
tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt.

2.11
leverantör
aktör som har leveransavtal av energi (el, fjärrvärme eller fjärrkyla) med användare
2.12
verksamhetsenergi
el eller annan energi som levereras för verksamheten i lokaler
ANM. 1 till termpost: Exempel på detta är processenergi, belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner
samt andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, andra hushållsmaskiner
och dylikt.

3
3.1

Miljöpåverkan
Systemgräns för beräkning av miljöpåverkan

Byggnads miljöpåverkan baseras på byggnadens specifika energianvändning, dvs. levererad energi till
byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Värden fastställs
enligt SS 24300-2. Energi till hushållsändamål och verksamhetsändamål enligt SS 24300-4 ingår inte.
Klassning av byggnads miljöpåverkan bestäms med hjälp av indikatorer för klimatpåverkan, definierad som
emissioner av CO 2 -ekvivalenter (E CO2 ) och som indikator för resursanvändning, definierad som
primärenergianvändning (Ep). Därutöver ska andel förnybar energi anges på intyg för klassning.
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Miljöpåverkan av byggnads specifika energianvändning baseras på värden enligt bokföringsperspektiv, där
medelvärde av de 3 senaste kalenderåren används. Mängden levererad energi av olika energibärare
multipliceras med de indikatorer för klimatpåverkan och resursanvändning som gäller för den energibäraren.
Systemgränsen vid leverans av el, värme och/eller kyla definieras efter energiproduktens faktiskt fysiska nät.
Då fysiskt nät för el inte kan fastställas baseras indikatorer för el på nordisk elproduktionsmix av fossila
bränslen, kärnkraft och förnybar el under de senaste 3 åren.

3.2

Beräkning av indikator för klimatpåverkan

3.2.1

Allmänt

Klimatpåverkan definieras som byggnadens specifika energianvändning viktad med CO2-faktorer. För
byggnads klimatpåverkan gäller:

𝐸𝐶𝑂2 = ∑�𝐸𝑑𝑒𝑙,𝑖 ⋅ 𝐾𝑖 �

där
ECO2
Edel,i

[1]

är byggnads klimatpåverkan
är årlig levererad energi av energibärare i för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och
2
byggnadens fastighetsenergi per tempererad yta (kWh/m ). Är lika med totalt använt bränsle då
enskilda bränslen används direkt i byggnaden
är CO2-faktor för levererad energibärare i (g CO2-ekvivalenter/kWh)

Ki

CO2-faktorer för olika energibärare inkluderar miljöpåverkan under energislagets hela livscykel dvs. vid
produktion och distribution av bränslen och vid själva användningen (emissioner vid förbränning).

där

𝐾𝑖 = 𝐾𝑝𝑑,𝑖 + 𝐾𝑎,𝑖

[2]

Kpd,i

är CO2-faktor vid produktion och distribution av bränsle för energibärare i (g CO2- ekvivalenter /kWh)

Ka,i

är CO2-faktor vid användning för energibärare i (g CO2-ekvivalenter/kWh)

För enskilda bränslen som används direkt i byggnaden bestäms faktorer för Kpd,i och Ka,i enligt bilaga A (om
inte specifik livscykelanalys genomförts för det aktuella bränslet).
För el där distributionsnätet har någon koppling till allmänt elnät beräknas CO2-faktorn (Ki) enligt avsnitt
3.2.2. För el som distribueras från ett elnät som inte har någon fysisk koppling till allmänt elnät, eller något
annat elnät, beräknas CO2-faktorn (Ki) enligt avsnitt 3.2.3.
För fjärrvärme och fjärrkyla beräknas CO2-faktorn (Ki) enligt avsnitt 3.2.3.
3.2.2

Nordisk elproduktionsmix

För el beräknas K,i utgående från medelvärde av de tre senaste kalenderårens produktionsandelar för
kärnkraft, fossilt och förnybart i det nordiska elnätet enligt:

där

𝐾𝑒𝑙 = 𝐴𝑘ä𝑟𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ⋅ 𝐾𝑘ä𝑟𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝐴𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 ⋅ 𝐾𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 + 𝐴𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟𝑡 ⋅ 𝐾𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟𝑡

Akärnkraft
Kkärnkraft
Afossil
Kfossil
Aförnybar
Kförnybar

är produktionsandel av kärnkraft i den nordiska elmixen
är CO2-faktor för kärnkraft (g CO2- ekvivalenter/kWh)
är produktionsandel av fossilbaserad el i den nordiska elmixen
är viktat medelvärden för CO2-faktor för fossil elproduktion (g CO2-ekvivalenter/kWh)
är produktionsandel av förnybar el i den nordiska elmixen
är viktat medelvärden för CO2-faktor för förnybar elproduktion (g CO2- ekvivalenter//kWh).

Värden på Kkärnkraft, Kfossil och Kförnybar ges i bilaga A.
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3.2.3

Fjärrvärme, fjärrkyla och specifika elnät

Vid beräkning av CO2-faktor för ett energinät används viktat medelvärde för CO2-faktorer av all produktion i
energinätet. Vid beräkningar används medelvärde av de tre senaste kalenderårens data för bränsleanvändning
och energitillförsel. CO2-faktor (Ki ) för energibärare beräknas enligt:
𝐾𝑖 = ∑�𝐵𝑖,𝑗 ⋅ (𝐾𝑝𝑑,𝑗 + 𝐾𝑎,𝑗 )� /𝐸𝑖,𝑙𝑒𝑣

där
Ki
Bi,j
Kpd,j
Ka,j
Ei,lev

[4]

är CO2-faktor för energibärare i, (g CO2-ekvivalenter /kWh)
är totalt använt bränsle j i energinätet i under ett år (kWh)
är CO2-faktor vid produktion och distribution av bränsle för bränsle j (g CO2-ekvivalenter/kWh)
är CO2-faktor vid användning av bränsle för bränsle j (g CO2-ekvivalenter/kWh)
är totalt levererad energi från energinätet i under ett år (kWh).

Faktorer för Kpd,j och Ka,j ges i bilaga A (om inte specifik livscykelanalys genomförts för det aktuella bränslet).
Vid produktion av el och fjärrvärme i kraftvärmeverk ska ianspråktagna CO2-faktorer allokeras till produkterna
fjärrvärme och el enligt alternativproduktionsmetoden, se bilaga B.
Energi som köps från andra värme- eller kylanät ska inkluderas i beräkningarna, medan energi som säljs till
andra värme- eller kylanät ska avräknas. Är den energi som handlas mellan energinäten inte specificerad
med beräknade nätvärden används defaultvärden för hetvatten.

3.3

Beräkning av indikator för primärenergi

3.3.1

Allmänt

Användning av energiresurser definieras som byggnadens totala specifika energianvändning viktad med
primärenergifaktorer. För byggnadens användning av energiresurser gäller:

där
Ep
Edel,i

fP,i

𝐸𝑃 = ∑�𝐸𝑑𝑒𝑙,𝑖 ⋅ 𝑓𝑃,𝑖 �

[5]

är byggnadens primärenergianvändning (användning av energiresurser)
är årlig levererad energi av energibärare i för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och
2
byggnadens fastighetsenergi per tempererad yta (kWh/m ). Är lika med totalt använt bränsle då
enskilda bränslen används direkt i byggnaden
är primärenergifaktor för levererad energibärare i.

För enskilda bränslen som används direkt i byggnaden bestäms primärenergifaktor enligt bilaga A, tabell A.1
(om inte specifik livscykelanalys genomförts för det aktuella bränslet).
För el där distributionsnätet har någon koppling till allmänt elnät beräknas primärenergifaktor (fP,i) enligt
avsnitt 3.3.2. För el som distribueras från ett elnät som inte har någon fysisk koppling till allmänt elnät, eller
något annat elnät, beräknas primärenergifaktor (fP,i) enligt avsnitt 3.3.3.
För fjärrvärme och fjärrkyla beräknas primärenergifaktor (fP,i) enligt avsnitt 3.3.2.
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3.3.2

Nordisk el

För el beräknas fP,i utgående från medelvärde av de tre senaste kalenderårens produktionsandelar för
kärnkraft, fossilt och förnybart i det nordiska elnätet enligt:
𝑓 𝑃,𝑒𝑙 = 𝐴𝑘ä𝑟𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ⋅ 𝑓𝑃,𝑘ä𝑟𝑛𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝐴𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑡 ⋅ 𝑓𝑃,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑡 + 𝐴𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟𝑡 ⋅ 𝑓𝑃,𝑓ö𝑟𝑛𝑦𝑏𝑎𝑟𝑡

där

Akärnkraft
fP,kärnkraft
Afossilt
fP,fossil
Aförnybar
fP,förnybar

[6]

är produktionsandel av kärnkraft i den nordiska elmixen
är primärenergifaktor för kärnkraft
är produktionsandel av fossilbaserad el i den nordiska elmixen
är viktat medelvärde av primärenergifaktorer för fossil elproduktion
är produktionsandel av förnybar el i den nordiska elmixen
är viktat medelvärde av primärenergifaktorer för förnybar elproduktion.

Värden på fP,kärnkraft, fP,fossil och fP,förnybar ges i bilaga A.
3.3.3

Fjärrvärme, fjärrkyla och specifika elnät

Vid beräkning av primärenergifaktorer (fP,i) för ett energinät används viktat medelvärde för primärenergifaktorer
av all produktion i energinätet. Vid beräkningar används medelvärde av de tre senaste kalenderårens data
för bränsleanvändning och energitillförsel. Primärenergifaktorer (fP,i) för energibärare beräknas enligt:
𝑓𝑃,𝑖 = ∑�𝐵𝑖,𝑗 ⋅ 𝑃𝐸𝐹𝑗� /𝐸𝑖,𝑙𝑒𝑣

där
f P,i
Bi,j
PEFj
Ei,lev

[7]

är primärenergifaktor för energibärare i
är totalt använt bränsle j i energinätet i under ett år (kWh)
är primärenergifaktor för bränsle j
är totalt levererad energi från energinätet i under ett år (kWh).

Primärenergifaktorer för olika bränslen ges i bilaga A.
Vid produktion av el och fjärrvärme i kraftvärmeverk ska ianspråktagna primärenergifaktorer allokeras till
produkterna fjärrvärme och el enligt alternativproduktionsmetoden, se bilaga B.
Energi som köps från andra värme- eller kylanät ska inkluderas i beräkningarna, medan energi som säljs till
andra värme- eller kylanät ska avräknas. Är den energi som handlas mellan energinäten inte specificerad
med beräknade nätvärde används defaultvärden för hetvatten.

3.4
3.4.1

Fastställande av fördelning mellan energibärare
Allmänt

Information avseende ursprung för energi som årligen används i byggnaden ska redovisas enligt följande;
— andel fossila energibärare
— andel förnybara energibärare
— andel kärnkraft.
Till fossila energibärare räknas olja, naturgas, kol, torv samt till exempel den del av avfall som beräknas vara
fossil och till förnybara energibärare räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk
energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från
avloppsreningsverk samt biogas.
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där
— aerotermisk energi är energi lagrad i form av värme i omgivningsluften (luftvärme) (ventilationsförluster,
dvs energi i frånluft ingår inte ned till aktuell utetemperatur. Energi där frånluftens temperatur sänks
under omgivningsluftens temperatur inräknas)
— geotermisk energi är energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan
— hydrotermisk energi är energi lagrad i form av värme i ytvatten (värme i avloppsvatten ingår inte ned till
inkommande vattentemperatur)
— biomassa är den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung.
Andel av energin baseras på byggnads specifika nettoenergianvändning, dvs. i byggnaden använd energi för
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi enligt:
∑ Efos,i

[8]

∑ Eren,i + Esol +Erenvp

[9]

𝐹𝐸𝑅 = ∑
𝑅𝐸𝑅 =

där

Edel,i +Esol +Erenvp

∑ Edel,i + Esol +Erenvp

𝑁𝐸𝑅 = ∑

FER
RER
NER
Eren,i
Efos,i
Enuc,i
Esol
Erenvp
Edel,i

∑ Enuc,i

Edel,i +Esol +Erenvp

[10]

är andel fossil energi
är andel förnybar energi
är andel kärnkraft
är levererad förnybar energi av energibärare i
är levererad fossil energi av energibärare i
är levererad kärnkraftsenergi av energibärare i
är direkt levererad solenergi från anläggningar placerade i anslutning till huvudbyggnad
är aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk energi som tillförs byggnaden, antingen direkt
eller via värmepumpande teknik
är levererad energi av energibärare i.

Till värden fastställda enligt SS 24300-2 adderas energi från solfångare eller solceller placerade inom
fastigheten, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin för uppvärmning, komfortkyla,
tappvarmvatten eller byggnadens fastighetsenergi (Esol).
Till värden fastställda enligt SS 24300-2 adderas även förnybar energi från aerotermisk, geotermisk eller
hydrotermisk energi i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin för uppvärmning, komfortkyla,
tappvarmvatten eller byggnadens fastighetsenergi (Eren,vp), antingen direkt eller med hjälp av värmepumpande
teknik.
För en värmepump som inte använder sig av värme i frånluft eller värme i avloppsvatten kan Eren,vp
beräknas enligt:

där

𝐸𝑟𝑒𝑛,𝑣𝑝 = 𝑄𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟 ∗ (1 − 1/𝑆𝑃𝐹)

Eren,vp

är förnybar energi från aerotermisk, geotermisk eller hydrotermisk energi

Qanvändbar

är levererad energi från värmepumpen in i byggnaden

SPF

är värmepumpens årsmedelvärmefaktor.

[11]

9

