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Vsebina:
1. Pozdravni nagovor, LIFE IP CARE4CLIMATE – MOP, GI ZRMK, ZAG

2. Kazalniki TG v Sloveniji – izhodišča za razvoj
„alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje“:
a) Uvod, razvoj nacionalnih kazalnikov TG z umestitvijo v okvir LEVEL(s), dr.
Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
b) LEVEL(s) - primeri kazalnikov trajnostne gradnje Makro-cilj 2,
Friderik Knez, ZAG
razprava
c) LEVEL(s) - primeri kazalnikov trajnostne gradnje Makro-cilj 3 in 4,
dr. Sabina Jordan, ZAG
d) Interaktivni del - SWOT matrika / Priložnosti in ovire pri uporabi kazalnikov
trajnostne gradnje po mnenju arhitektov, Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Razprava

Moderatorka: Neva Jejčič
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IN PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE IP CARE4CLIMATE

dr. Marjana Šijanec Zavrl

3

Kazalniki trajnostne gradnje
v Sloveniji –

izhodišča za razvoj „alfa verzije kazalnikov TG“
POSVETOVALNA DELAVNICA S KLJUČNIMI DELEŽNIKI - ARHITEKTI
6.11.2019, sreda, Gospodarsko razstavišče, dvorana FORUM, 1. nad., 1000 Ljubljana
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Kazalniki trajnostne gradnje
O POTEKU
UVAJANJA KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE (TG)
PRI NAS
&
O NACIONALNIH KAZALNIKIH TG Z UMESTITVIJO V
OKVIR LEVEL(s)

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
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Klimatske spremembe, podnebno-energetski
ukrepi
•
•
•
•

Klimatske spremembe vplivajo na ljudi, eko-sisteme in bivanje
Zaostren cilj /IPCC, 2018/ - omejiti globalno segrevanje ozračja na največ 1,5oC in ne
samo na največ 2oC /Pariz, 2015/
S stavbami je povezana raba 1/2 končne energije in dobra 1/3 emisij!
Stavbe in raba energije zanje so pomemben dejavnik klimatskih sprememb

Z gradbenim sektorjem in stavbami je povezano
•
42% rabe končne energije
•
35% emisij toplogrednih plinov (TGP),
•
50% vseh pridobljenih surovin,
•
33% porabe vode in
•
33% proizvedenega odpada.

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/globalwarming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-report

COM(2019) 773 Čist planet za vse - Evropska strateška
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in
podnebno nevtralno gospodarstvo (2050)
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Krožno gospodarstvo in učinkovito ravnanje z viri
Cilji EU za leto 2020 za stavbe in gradbeni sektor:
-prenova in gradnja stavb bo izrazito gospodarna z viri,
-splošno se bo uporabljal pristop življenjskega cikla,
-vse nove stavbe bodo skoraj nič-energijske stavbe (sNES) in iz visoko učinkovitih materialov,
-ob podpori ustreznih politik bo vzpostavljana vsaj 2% letna stroškovno učinkovita prenova
obstoječih stavb,
-pri gradnji in rušenju se bo recikliralo 70% nenevarnih odpadkov.
EK bo v sodelovanju z deležniki izdelala okvir za ocenjevanje okoljske učinkovitosti stavb v
celotnem življenjskem ciklu (COM (2014) 445 ).

http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-okro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/

EUROPA 2020
COM(2011) 571 - Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri.
COM(2012) 433 - Strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega
sektorja in gradbenih podjetij
COM (2014) 445 - O priložnostih za učinkovito rabo virov v stavbnem
sektorju
COM(2015) 614 - Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
COM(2019) 190 – Poročilo o izvajanju akcijskega načrta EU za krožno
gospodarstvo
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Kako naj torej gradimo?
Prioritete
• Okolje,
• Zdravje ljudi in
kakovost bivanja
• Ohranjanje
naravnih virov
• Trajnostni razvoj

Kako do trajnostnih stavb
• LCC, EUR, kWh, OVE, LCA, materiali,
ponovna uporaba, voda, toplotno,
akustično, vidno, obratovalno ugodje,
potresna varnost, dostop brez ovir,
integralno načrtovanje, proces graditve

Kaj je trajnostna stavba?

Trije stebri presoje trajnostne graditve:
okoljski, ekonomski in družbeni vidik

Kako do
primernih
meril?

Za trajnostne stavbe velja,
da v času načrtovanja,
gradnje, obratovanja in
odstranitve sledijo načelu
skrbnega ravnanja z
okoljem in ohranjanja
naravnih virov ter da je
njihova gradnja in uporaba
ekonomična.
Trajnostne stavbe morajo
biti tudi prijazne do
uporabnika in njegovega
zdravja, so funkcionalne in
prispevajo k ohranjanju
družbenih in kulturnih
vrednot.

Stanje na področju
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)
•
•

V Sloveniji nimamo uradnega strateškega dokumenta, ki bi opredeljeval
pojem „trajnostni razvoj“ in pojem „trajnostna gradnja“
Terminologija »trajnosten«, »trajnostni kazalniki« in »trajnostna gradnja« se pojavlja v številnih
strateških, operativnih in akcijskih dokumentih v Sloveniji.

•

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS št. 00812-47/2012/13
oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih
bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi.

•

OP EKP 2014-2020 navaja, da bodo pri izboru energetske prenove stavb imeli prednost projekti, ki
bodo med drugim upoštevali kriterije trajnostne gradnje.
DSEPS pa že določa, da je pri odločitvi za pristop k energetski prenovi stavbe treba upoštevati še
dodatna izhodišča, med katere uvršča skladnost prenove z načeli trajnostne gradnje na podlagi
smernic za trajnostno gradnjo.
OP TGP 2020 za novogradnje stavb predvideva dopolnitev ukrepov za večjo energetsko učinkovitost z
nadgradnjo predpisov in s certificiranjem stavb v smislu zmanjševanja TGP v življenjski dobi, kamor
vštevamo tudi uveljavljanje materialov z nižjimi emisijam in spodbujanje energetske učinkovitosti v
okviru prostorskega načrtovanja.
AN URE 2020 – ukrep J.7 Izdelava trajnostnih kriterijev za stavbe kot inštrumenta za odločanje oz.
presojo ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov gradnje in prenove stavb, še posebej javnih stavb.

•

•

•

Stanje na področju
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)
•

V Sloveniji je bila za vse javne naročnike storitev in izdelkov obvezna uporaba
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN 2011), ki je v prilogi 7 za
področje gradnje stavb za javne naročnike določala obvezno uporabo posameznih
okoljskih kriterijev.

•

Nova Uredba o ZeJN (velja od 1.1.2018 dalje)
(Ur.l.RS 51/2017, z dne 19.9.2017)
Ni več priloge 7 za stavbe, so pa nanizane okoljske zahteve in kot novost
alternativa – načrtovanje po trajnostnih merilih:

„… naročilo za projektiranje stavbe … če se uporabi katerega od priznanih sistemov
gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.“
SLO(siste
m)
Trajnostn
a
Gradnja

(Tržni) sistemi za vrednotenje in certificiranje TG
• Certifikacijske sheme za vrednotenje trajnostne gradnje – tržne – LEED,
BREEAM, DGNB.
Razvoj in vzdrževanje podpira&financira industrija, stroka, inštituti, univerze,
pristojbine uporabnikov/naročnikov, tržni potencial uporabe je ključen,
metoda in rezultat-ocena TG sta prilagojena potrebam investitorjev, razvoju
trga, cena, copyright.
•
Ekološka
kakovost
5
4
Kakovost
lokacije

3

2

Ekonomska
kakovost

1
0

Število hierarhičnih ravni
Število obravnavanih tem na zgornji ravni
Število obravnavanih tem na srednji ravni
Števlo kriterijev (spodnja raven)
Uteženi delež okoljskih kriterijev
Uteženi delež družbenih kriterijev
Uteženi delež ekonomskih kriterijev
Število obveznih kriterijev

3
6
8
49
16%
47%
7%
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Družbenokulturol
oška in
funkcionalna
kakovost

Procesna
kakovost

Ocena primernosti kazalnika za
slovensko okolje
Tehnična
kakovost

Obseg in dostopnost
programskih orodij in
standardov

DGNB – kazalniki / kriteriji trajnostne gradnje
I. Ekološka kakovost
•
•
•
•
•
•

ekološka bilanca – emisije povezane z vplivi na okolje
tveganje za lokalno okolje
okolju prijazno pridobivanje surovin
potreba po primarni energiji
potreba po pitni vodi in količina odpadne vode
raba površin

II. Ekonomska kakovost
•
•
•

stroški stavbe v življenjskem ciklu
fleksibilnost in sposobnost za drugačno rabo
tržnost

III. Sociološko – kulturna in funkcionalna kakovost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

termično ugodje
kakovost notranjih prostorov
akustično ugodje
vizualno ugodje
možnost vplivanja uporabnika
kakovost zunanjih prostorov
varnost in tveganje za motenje
neovirana dostopnost
javna dostopnost
kolesarsko ugodje
postopki za urbanistične in oblikovalske koncepte
umetnost v gradnji
kakovost tlorisne zasnove

IV. Tehnična kakovost
•
•
•
•
•
•
•

za ilustracijo

protipožarna zaščita
zvočna zaščita
termične lastnosti ovoja stavbe in lastnosti glede zaščite
proti vlagi
zmožnost prilagajanja tehničnih sistemov
enostavnost čiščenja in vzdrževanja stavbe
primernost za razgradnjo in demontažo
emisijska zaščita

V. Procesna kakovost
•
•
•
•
•
•
•
•

kakovost priprave projekta
integrirano načrtovanje
dokazilo optimizacije in kompleksnosti pristopa načrtovan
zagotavljanje trajnostnih vidikov v razpisih in podeljevanju
del
ustvarjanje pogojev za optimalno rabo in gospodarjenje
gradbišče / gradbeni projekt
zagotavljanje kakovosti izvedbe
urejen prehod v obratovanje

VI. Kakovost lokacije
•
•
•
•

mikrolokacija
ugled ter stanje lokacije in mestne četrti
prometna navezava
bližina do uporabniško – specifičnih objektov in ustanov

Evropa vzame pod svoje okrilje (2015-2017-….)
prepoznavanje/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)
• Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
• Evropska komisija (EK) naročila pri JRC študijo »Development of a framework
of core indicators for the assessment of environmental performance of
buildings«
– Cilj: razvoj okvira osrednjih oz. jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
(zaključek pričakovan poleti 2017)
– Namen: zagotoviti skupen EU pristop pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb

• S študijo želi EK podpreti izvajanje začrtane politike na področju
»Evrope, gospodarne z viri« in politike na področju »krožnega gospodarstva«.
• EK tako razvija kazalnike za oceno okoljskih performanc stavbe v celotnem
življenjskem krogu in bo njihovo uporabo spodbujala skozi večje
demonstracijske projekte in skozi evropska merila za zeleno javno naročanje
…This work started in 2015, with the
na področju stavb (EU merila za ZeJN).
•
•

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm;
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/

intention to create a flexible system of
indicators, so that they could be
incorporated into new and existing
assessment schemes, or be used on their
own by a diverse range of stakeholders,
including public authorities, design teams
and property investors.

EU (JRC) okvir jedrnih kazalnikov Level(s) (2015-2017)
za oceno okoljskih performanc stavb (1.ver. 14 kazalnikov)
Makro-cilj 1: Nastajanje emisij toplogrednih plinov iz življenjskega cikla stavbe
1.1 Skupna raba primarne energije
1.2 Potencial segrevanja ozračja
Makro-cilj 2: Učinkovita raba virov in surovin
2.1 Celovita LCA analiza
Življenjski cikel in okolje
2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe
2.3 Razgradnja in reciklabilnost
2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
Makro-cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
Makro-cilj 4: Zdravo in udobno notranje okolje
Zdravje in ugodje uporabnikov
4.1 Kakovost notranjega zraka
Makro-cilj 5: Prilagodljivost na klimatske spremembe
5.1 Toplotno ugodje
Dolgoročna odpornost,
5.2a Dodatno hlajenje
stroški in vrednost
5.2b Mikroklimatsko hlajenje
Makro-cilj 6: Optimizirani stroški in vrednost stavbe v življenjskem ciklu stavbe
6.1a LCC – dolgoročni stroški energije in vode
6.1.b LCC – dolgoročni stroški gradnje, vzdrževanja, popravil in zamenjav
6.2. Ustvarjanje vrednosti in upravljanje s tveganji

Dober kazalnik : široko sprejemljiv, uporaben za
različne tipe stavb, dostopen, razumljiv, primerljiv z
minimalnimi projektnimi zahtevami, ga je lahko
verificirati, blizu politiki in potrebam javnega sektorja,
Kazalnik lahko pokriva: celoten življenjski cikel stavbe
ali posamezne faze (CEN/TC 350)

Razvoj slovenskih meril za TG (2016-2017)
• „Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa“
(MOP – GI ZRMK & ZAG, sept. 2016 – jul. 2017) – namen priprava strokovnih
podlag za kriterije trajnostne gradnje za javne stavbe v slovenskem okolju.

Merila za
vrednotenje TG

Smernice za
trajnostno
gradnjo

Izhodiščni nabor kazalnikov trajnostne gradnje (2017) –
za nadaljnji razvoj (MOP – GI ZRMK & ZAG, 2016-2017)
(K1) K1.1 Skupna raba primarne energije v
življenjskem ciklu stavbe
(PK1.1) Neobnovljivi del rabe primarne energije v življenjskem ciklu
stavbe (faze A1-3, B6) PEnren
(PK1.2) Celotna raba primarne energije v fazi uporabe (faza B6) PEtot, B6
(PK1.3) Neobnovljivi del rabe primarne energije v fazi uporabe stavbe
(faza B6) PEnren, B6
(PK1.4) Delež obnovljivih virov (OVE) v primarni energiji v fazi uporabe
stavbe (faza B6) DEL_OVE B6
(PK1.5) Emisije TGP v življenjskem ciklu stavbe (faze A1-3, B6) GWP
(PK1.6) Emisije TGP v fazi uporabe stavbe (faza B6) GWP B6

(K2) K2.1 Celovita LCA analiza
(PK2.1) Potencial prispevka h globalnemu segrevanju: GWP
(PK2.2) Potencial prispevka k razgradnji ozona v stratosferi: ODP
(PK2.3) Potencial prispevka k fotokemični tvorbi pritlehnega ozona: POCP
(PK2.4) Potencial prispevka k zakisljevanju: AP
(PK2.5) Potencial prispevka k evtrofikaciji: EP

(K3) K2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe
(K4) K2.3 Razgradnja in reciklabilnost
(PK4.1) Delež reciklabilnih gradbenih proizvodov in materialov v
posameznih skupinah oz. konstrukcijskih sklopih
(PK4.2) Delež ponovno uporabljenih gradbenih elementov pri razgradnji
stavbe in ponovni gradnji

(K5) K2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
(PK5.1) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi izgradnje stavbe
(PK5.2) Parametri za odpadke, ki nastajajo v fazi razgradnje stavbe

(K6) K3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
(PK6.1) Potreba po čisti vodi za zaposlene: WDU
(PK6.2) Količina odpadne vode glede na zaposlene: WWU
(PK6.3) Potreba po čisti vodi za čiščenje: WDC
(PK6.4) Količina odpadne vode od čiščenja: WWC
(PK6.5) Delež deževnice, ki se steka v kanalizacijski sistem: WWRW

(K7) K4.1 Kakovost notranjega zraka
(PK7.1) Škodljive organske snovi (Volatile organic compounds; VOC)
(PK7.2) Stopnja izmenjave zraka

(K8) K5.1 Nevarnost pregrevanja stavbe
(PK8.1) Primarna energija potrebna za dodatno hlajenje stavbe poleti

(K9) K6.1 Celovita LCC analiza
(PK9.1) Neto sedanja vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (faze
A4-5, B1-7) NPV

9 kazalnikov
24 + (?) podkazalnikov

Korelacija slovenske zakonodaje s kazalniki različnih
certifikacijskih sistemov
Opomba:
Podano za izbrane kriterije TG (iz analiziranih
certifikacijksih sistemov)
relevantne za izpolnjevanje
Makro ciljev EU politik
-EU gospodarna z viri
-Krožno gospodarstvo

Slovenska
zakonodaja
področja ne ureja

Slovenska
zakonodaja
področje naslavlja,
vendar ga ne
regulira primerljivo
glede na kazalnike
obravnavnih
sistemov
vrednotenja

Slovenska
zakonodaja
področje naslavlja
in ga regulira na
način, ki omogoča
prenosljivost
kazalnikov v
slovenski prostor

Kako visoko so
postavljene mejne
vrednosti pri nas
glede na druge
sisteme za presojo
trajnostne gradnje?

na področju stavb
Okoljski kriteriji
Analiza življenjskega cikla
Okoljski vpliv materialov in konstrukcijskih sklopov
Voda (pitna, komunalna, deževnica)

Primerljivo.

Odpadki

Primerljivo.

Raba energije v stavbi

Visoko.

Ekonomski kriteriji
Analiza vseživljenskih stroškov stavbe
Družbeni kriteriji
Toplotno ugodje

Primerljivo.

Kakovost notranjega zraka

Primerljivo.

Kvaliteta toplotnega ovoja stavbe

Visoko.

Enostavnost odstranitve in recikliranja

Nizko.

*Če sta pri posameznem kriteriju opredeljeni dve barvi, pomeni, da so nekateri podkazalniki bolje naslovljeni kot drugi podkazalniki znotraj istega kriterija, pri
čemer upoštevamo tudi dorečenost metode za določitev vrednosti podkazalnika.
Legenda
Nizka korelacija
Zaznana korelacija
Visoka korelacija

Le cca 1/3 kazalnikov TG je zadovoljivo
naslovljena s slovenskimi predpisi

EU kazalniki Level(s) - že v pilotni uporabi
(2017-2019)
Indikatorji in orodja
Skupni evropski okvir ključnih kazalnikov je pregledno
predstavljen v publikaciji JRC »Level(s) in predstavlja


6 makro ciljev
(opredeljenih na področjih: energija, raba materialov in
odpad, voda, kakovost notranjega zraka), ki prispevajo k
zastavljenim evropskim in nacionalnim političnim
usmeritvam na področju trajnostne gradnje.



9 jedrnih kazalnikov
in skupno metriko za merjenje lastnosti stavb, ki
prispevajo k posameznemu makro cilju.
(Sistem je zasnovan tako, da spodbuja k uporabi analiz LCA
(Life Cycle Assessment) in LCC (Life Cycle Costing)).



Na življenjskem ciklu temelječa orodja:
niz 4 scenarijskih orodij in eno orodje za zbir podatkov,
skupaj s poenostavljeno LCA analizo, ki podpira celovito
analizo lastnosti stavbe ob upoštevanju celotnega
življenjskega cikla.

•

Oceno vrednosti in tveganj,
s čimer se lahko ovrednoti morebiten pozitiven učinek na
ovrednotenje nepremičnine in izkaže zanesljivost ocene
performanc v okviru vrednotenja s pomočjo Level(s) okvira.
*kazalniki obvezni pri testni uporabi Levels
Vir: JRC »Level(s) – A common EU framework od core sustainability
indicators for office and residential buildings - Part3« (Dodd et al, 2017)

Indikator 1.1 Raba energije v fazi uporabe:
- 1.1.1 Primarna energija
- 1.1.2 Dovedna energija
Indikator 1.2
Potencial za globalno segrevanje (GWP) v življenjski dobi
Orodje 2.1
Orodje za analizo življenjskega cikla: Pregled uporabe materialov (BoM)
Orodje 2.2 - Scenarij 1
Načrtovanje uporabne življenjske dobe stavbe in elementov
Orodje 2.2 - Scenarij 2
Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
Orodje 2.2 - Scenarij 3
Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
Indikator 2.3
Odpadki gradnje in razgradnje
Indikator 3.1
Celotna raba vode
Indikator 4.1 Kakovost notranjega zraka
- 4.1.1: Dobra kakovost notranjega zraka
- 4.1.2: Ciljni onesnaževalci zraka
Indikator 4.2
Čas zunaj območja toplotnega ugodja
Orodje 5.1 Scenariji za načrtovane prihodnje klimatske pogoje: Zaščita
uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja (2030, 2050)
Indikator 6.1
Vseživljenjski stroški stavbe
Indikator 6.2
Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja
LCA
Orodje za krovno oceno: LCA od zibelke do zibelke
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Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3
(1) Izračunam (2) primerjam v portfelju (3) optimiziram
Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a
ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti













Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe
kWh/m2/leto
1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem kg CO2 ekv,/m2/leto
ciklu
Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
materialov
uporabljenih materialov
2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za življenjsko
dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba



Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1.

Pregled priporočenih in uporabljenih
načrtovalskih načel
2.
Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3.
Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev
(optimizacija)
Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine
Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje













-

-
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PRIMER K1.1 Raba energije v fazi uporabe
• Po zgledu JRC Level(s):
– K1.1.1 Potrebna primarna energija (PE) v fazi rabe stavbe (B6)
– K1.1.2 Dovedena energija v fazi rabe stavbe (B6)

Faze življenjskega
cikla stavbe po
CEN/TC 350

…nadalj. – nacionalni podatki
• PE temelji na dovedeni in oddani energije s stavb (aktualna z uvedbo sNES)
• Merjena ali računska energija (stacionano, nestancionarno)
• Energijski tokovi se izrazijo v primarni energiji (PE) in
so uravnoteženi
glede na učinkovitost pridobivanja/pretvorbe/distribucije energenta
(s faktorji za pretvorbo končne v primarno energijo fPnren, fPren, fPtot)
na lokaciji, v bližini, v omrežju
ter glede na zastopanost obnovljive energije
• Zasledujemo >> delež OVE / PE = (RERp)

Vir: ISO 52000-2
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…nadalj. – o postopkih energijskega modeliranja
a)

Energijsko modeliranje
neposredno v BIM
modelu (v ozadju npr.
EnergyPlus - DOE)
b) Energijsko modeliranje v
neodvisnem programu
BIM > IFC > BEM
(Building Energy
Modelling)

Vir: BIM-BEM support tools for early stages of zero-energy building design
Giulia Spiridigliozzi et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 609 072075
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… BIM to BEM (primer iz Avstrije)

Vir:
BIM-BASED WORKFLOWS FOR BUILDING ENERGY MODELLING –
A VARIANT STUDY
Julia Reisinger (1), Leonard Donkor (1), Stephan Loncsek (1) and Iva Kovacic (1)
(1) Department for Industrial Building and Interdisciplinary Planning, Faculty of Civil
Engineering, Vienna University of Technology, Vienna, Austria
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PRIMER K1.2 Potencial za globalno segrevanje (GWP)
v življenjskem ciklu
• Spodbuja se obravnava celotnega življenjskega cikla (EN 15978 ) za
določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto)
• V praksi – se lahko uporabi nepopolna določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto)
• (sčasoma bodo podatki in orodja ter znanje strokovnjakov boljši)
• Opcija 1 za GWP: A1-3, B4, B5, B6
• Opcija 2 za GWP: A1-3, B6, C3-4, D-koristi in obremenitve preko sistemskih meja

EPD
(EN 15804)
Podatkovne baze

Faze življenjskega
cikla stavbe po
CEN/TC 350

D-koristi in obremenitve
preko sistemskih meja
Reuse/recycling/recovery
potential

…nadalj. GWP
• GWP100 je potencial za globalno segrevanje zaradi izpustov
TGP izražen v CO2eq v obdobju 100 let (kg CO2 eq)
• Podlaga SIST EN 15804 (Tip III, EPD)
OI3=GWP&AP&Non-ren_PE
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PRIMER K2.1 Orodje življenjskega cikla:
Popis materialov
•

•
•
•

Cilj – popis materialov razvrščenih po 4 statističnih skupinah: po vrsti
(kovine, materiali mineralnega izvora, materiali iz fosilnih goriv, organski
materiali) in izračunamo maso posameznega materiala.
Najprej je treba zbrati popis količin komponent/elementov stavbe
(Bill of Quantities)
Upoštevati je potrebno vse konstrukcijske sklope
(zunanje stene, strehe, medetažne konstrukcije,…).
Nato določimo na tej podlagi popis vseh materialov porabljenih za gradnjo stavbe
(Bill of Materials) –

28
Slika: https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=34655

PRIMER K6.1: Celovita LCC analiza
• Določitev vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe
• Po JRC Level(s):
– Neto Sedanja Vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)
NPV (EUR/ m2/leto)
- Poenostavljena LCC analiza v le določenih fazah cikla:
- Opcija 1: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B6-7)
- Opcija 2: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B2-4, B6)
Faze življenjskega
cikla stavbe po
CEN/TC 350

PRIMER K6.1: Celovita LCC analiza
• Cilji kazalnika:
– Obvladovanje vseživljenjskih stroškov stavbe v njeni ekonomski življenjski
dobi (50 let, po izboru naročnika, disk.st. = 4% izhodiščna za primerjavo)
– Uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z učinkovitejšo in okolju
prijaznejšo stavbo s pričakovanimi nižjimi obratovalnimi stroški (vključno s
stroški za vodo in energijo) v fazi uporabe stavbe
• Metoda LCC – po CEN/TC 350
ocenjevanje ekonomskih performanc stavbe:
• SIST EN 15643-4:2012 Trajnostnost gradbenih
objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za
ocenjevanje ekonomskega učinka,
• SIST EN 16627:2015 Trajnostnost gradbenih
objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti
stavb - Računska metoda.
•

Prvi standard podaja strukturo stroškov, ki nastopijo v življenjski dobi
stavbe. Drugi standard opisuje princip izračuna neto sedanje vrednosti v
okviru LCC.

…nadalj. LCC

Neto sedanja vrednost

Ko pa primerjamo variante in pripadajoče vseživljenjske stroške med seboj (L2)
ali ko je cilj uporabe kazalnika K6.1 LCC optimizacija zasnove stavbe (L3),
lahko uporabimo za referenčne vrednosti bodoče projekcije po
Delegirani zakonodaji (EU) No 244/2012).
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Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3
(1) Izračunam (2) primerjam v portfelju (3) optimiziram
Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode
m3 vode na uporabnika stavbe na leto
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka
Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost
4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka
4.1.2 Seznam onesnaževalcev
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

% časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone
Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
predvidene bodoče klimatske pogoje
ugodje
Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050
Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC)
EUR/m2/leto na enoto uporabne površine
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja
Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za
poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiz
acijska
ocena
lastnost
i































-

-

-

Načrtovani SLO kazalniki trajnostne gradnje na podlagi
(izvedljive) adaptacije EU Level(s)
• Kaj torej SLO predlog sistema trajnostnih kazalnikov pokriva?
Prioriteta države

Prioriteta
trga

Gradbena zakonodaja/
predpisi
Minimalne zahteve

Drugi vidiki gradnje
tržno pomembni
Funkcionalni, tehnični…

Implementacija EU/SLO
politik

Cilj: bistvene zahteve

Cilj: zadovoljiti potrebe
investitorja, trga,
developerjev

EU gospodarna z viri
Krožno gospodarstvo
Energijska učinkovitost
/emisije TGP

Kjer je smiselno opredeliti
nadstandard za doseganje ciljev
trajnostne gradnje

Akcijski načrt razvoja SLO kazalnikov TG v okviru Level(s)
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007)
(2019 - 2020 - 2026)
Level(s) je zgolj okvir, ki podaja možnosti za vrednotenje TG
Za nacionalno uporabo potrebuje prilagoditev

Posvetovanja z deležniki - ob izbranem konceptu TG (ver. 0)
Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG
Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Vzpostavitev
podpornega okolja
in e-platforme

Posvetovanja z deležniki
Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG
Posvetovanja z deležniki
Fine tuning kazalnikov in sistema TG - Uravnoteževanje

LIFE IP CARE4CLIMATE
(LIFE17 IPC/SI/000007)

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih
projektih
Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in
sistema TG
Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG
Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi SLO Level(s) meril trajnostne gradnje!

Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi
SLO meril trajnostne gradnje!
•

Posvetovalne delavnice z deležniki (industrija, projektanti, inženirji, javni sektor,
naročniki…) 2-4 še to jesen

•

Vzpostavitev podpornega okolja in e-platforme
(znanje, orodja, podatki, baze, povezave, izkušnje, povratne informacije s
testiranja, pogovori s strokovnjaki in uporabniki metode, vključitev zunanjih
strokovnjakov )

•

Usmerjevalni odbor
(člani: MOP, MJU, SSRS, IZS, DGNB auditor, arhitekti, gradbena industrija)

•

Testiranje alfa verzije kazalnikov TG in beta verzije sistema vrednotenja TG
Prijave preko spleta
http://tiny.cc/r05zez
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Hvala za pozornost!
Kontakt predavatelja:
E-pošta: marjana.sijanec@gi-zrmk.si

Člani strokovne skupine C4.4:
GI ZRMK, dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, Neva Jejčič, Luka Zupančič, Marko Jaćimovič,
ZAG, dr. Sabina Jordan, Friderik Knez
MOP, Tanja Mencin, Leni Pernar
Partnerji pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE Akcija C4.4 Razvoj kazalnikov TG

https://www.care4climate.si/sl
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Vprašanja za deležnike – arhitekte…
• Vaša znanja na področju trajnostne gradnje, usposabljanja,
licence?
• Vaše izkušnje z uporabo meril TG (katerih meril, orodja)?
• Uporaba programskih orodij za vrednotenje kazalnikov TG
(primer).
• Kdo je največkrat pobudnik / zaviralec vrednotenja TG v
praksi?
• Doma/tujina?
37

Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)

LEVEL(s): MAKRO - CILJ 2:
Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov
M2 – OBLIKOVANJE POPISA MATERIALOV - LCA ODPADKI

Friderik Knez, ZAG
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M2: LCA
(1) Izračunam (2) primerjam v portfelju (3) optimiziram
Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a
ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti













Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe
kWh/m2/leto
1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem kg CO2 ekv,/m2/leto
ciklu
Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
materialov
uporabljenih materialov
2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za življenjsko
dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba



Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1.

Pregled priporočenih in uporabljenih
načrtovalskih načel
2.
Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3.
Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev
(optimizacija)
Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine
Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje













-

-
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov

Indicator 2.1. “Bill of materials”
Osnovni cilj je zavedanje porabe materialov iz različnih skupin, ki so
vgrajeni v stavbi.
Način izražanja indikatorja: poročanje porabe materialov v skupnem
formatu; materiali so združeni v 4 osnovne skupine materialov
• Podatki na koncu končajo v skupni podatkovni bazi na Evrostatu
• S tem se vzpostavlja baza potencialnih sekundarnih surovin za
prihodnost
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

• Metoda za obdelavo stavbe z vidika BoM
• Potek:
A. Sestavi Seznam sestavnih delov (Bill of quantities – BoQ); zajame naj
99% mase stavbe
B. Določi sestavo posameznih delov (masa poameznih sestavin)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

• Sestavine v posameznih sestavnih delih so lahko težko razpoznavne:
• Primer: ETICS je na 1 m2 sestavljen iz (tipično)
– 7 kg lepilne malte
– (x kg) toplotne izolacije (npr. 3,5 kg EPS ali 20 kg MW)
– 0,15 kg steklene mrežice (vedno enako)
– 2 kg zaključnega ometa (tipično 1,5 kg/mm debeline)
– 0, 2 kg jekla (sidra)
– 0,1 kg PVC (sidra)
• Poleg tega so nekateri materiali povezani nerazdružljivo

– Teoretično se to vidi iz podatkovnih baz za LCA izračune, vendar:
• Te niso prosto dostopne
• Podatki so zapisano tako, da ni vedno lahko razbrati količin
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– Kako si lahko pomagamo
• Uporabimo dostopne, proste podatkovne baze, npr. Oekobau.dat
(https://www.oekobaudat.de/) – priporočljivo je uporabljati nemško
verzijo.

– Kaj naredimo v “mešanih” materialih
• Zaenkrat uporabimo prevladujoč delež; npr. omet v ETICS vsebuje do 10%
raznih dodatkov – upoštevamo kot mineralni material
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

C.

Določi tehnične specifikacije za posamezne sestavne dele (to pride
prav kasneje, ko se računa LCA stavbe)
D. Razvrsti materiale 4 skupine
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– Na voljo so sicer različna orodja za BoM (BoM ni vezan na stavbe)
– Ključ je v predpripravljenih podatkih
– Razen plačljivih podatkovnih baz (Ecoinvent, GaBi,…) ni lahkega
dostopa do podatkov, kot so prikazani v primeru
• Deloma je izjema NBN (Oekobau.dat)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– Poročanje (po JRC)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– Kontekst scenarijev – predvideni so trije scenariji
• Scenarij ni najbolj posrečen izraz, laho bi rekli tudi vidik v kontekstu
celotnega življenjskega cikla
• Scenarij 1: načrtovanje (čim daljše) življenjske dobe
• Scenarij 2: načrtovanje z mislijo na prilagodljivost in obnovo stavbe
• Scenarij 3: načrtovanje z mislijo na ponovno rabo posameznih delov,
lahkost razgradnje in možnost recikliranja

– Za vse scenarije
• (L1) popišemo seznam pomembnih postavk
• (L2) posamezne vidike stavbe ocenimo po pomembnosti (dodamo uteži)
• (L3) primerjamo izračunane odtise stavbe (LCA po EN 15978)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– (L1) - opisno (za vse scenarije)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– (L2) PRILAGODLJIVOST (s2):
določitev vrednosti za
primerjavo z referenco
• DGNB CORE 14,
kriterija iz sistema
– ECO 2.1
– TEC 1.4
• BREEAM – NL
– MAT 8
• Lifetime Homes
– Ne da
neposrednih
vrednosti
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)
– (L3) - PRILAGODLJIVOST (s2):
Izračun LCA stavbe za tri variacije glede prilagodljivosti
zgodnje rušenje
po pričakovanjih
uporaba preko predvidene življenjske dobe
Programska oprema CILECCTA
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– (L1) NAČRTOVANJE ZA PONOVNO RABO / RECIKLIRANJE (s3)
• Podobno, kot pri (s1) in (s2)

– (L2) – NAČRTOVANJE ZA PONOVNO RABO / RECIKLIRANJE (s3)
• DGNB TEC 1.6

– (L3) – NAČRTOVANJE ZA PONOVNO RABO / RECIKLIRANJE (s3)
• Bolj komplekso poročanje, s podanimi opisi konkretnih rešitev
načrtovanja
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

– (L3) – NAČRTOVANJE ZA PONOVNO RABO / RECIKLIRANJE (s3)

52

M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Bill of Materials)

• Ključna vprašanja za partnerje:
– Ali je BoQ izvedljiv že danes? Če ne, kaj še manjka?
– Ali je pretvorba iz BoQ v BoM izvedljiva? Ali kaj manjka?
– Kakšna je splošna ocena pripravljenosti / težavnosti:
(s1) – načrtovanje
življenjske dobe
stavbe in
komponent

(s2) – načrtovanje S(3) – načrtovanej
za prilagodljivost
z mislijo na
in (lahke) prenove razgradnjo,
ponovno rabo in
recikliranje

(L1) - popis

?

?

?

(L2) - vrednotenje

?

?

?

(L3) - primerjava

?

?

?
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M2: LCA

Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a
ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti













Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe
kWh/m2/leto
1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem kg CO2 ekv,/m2/leto
ciklu
Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
materialov
uporabljenih materialov
2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za življenjsko
dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba



Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1.

Pregled priporočenih in uporabljenih
načrtovalskih načel
2.
Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3.
Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev
(optimizacija)
Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine
Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje













-

-
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Izračun LCA)

• Tudi izračune LCA lahko izvedemo v skladu z (L1), (L2) in (L3)
– V principu računamo odtise po EN 15978
– Potrebujemo podatke o komponentah, procesih (gradnja, vzdrževanje,
popravila, rušenje) in rabi energije in vode
– Izračun celotnega LCA je precejšen zalogaj

• Poenostavljene metode (L1)
– Poročamo le o določenih modulih, kar je povezano s scenariji
poenostavitev: z vidika načrtovanja in gradnje npr. ozločimo module, na
katere vpliva uporabnik

• Predlog 1: moduli A1-A3, B4-B5 ter B6 (“komponente, energija in
trajnost”)
• Predlog 2: moduli A1-A3, B6, C3-C4 in D (“surovine in energija”)
• Možne druge kombinacije
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Izračun LCA)

• (L2) in (L3)
– Vse faze A1-D

• Razlike so v detajlih in rigoroznisti izračuna
• (L1) in (L2) zahtevata namensko orodje
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M2: LCA

Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Raven 1 –
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cijska
ocena
lastnosti













Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe
kWh/m2/leto
1.1.1 Potrebna primarna energija
1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)
1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem kg CO2 ekv,/m2/leto
ciklu
Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
materialov
uporabljenih materialov
2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za življenjsko
dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba



Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:
1.

Pregled priporočenih in uporabljenih
načrtovalskih načel
2.
Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3.
Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev
(optimizacija)
Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine
Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje













-

-
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• Cilj: slediti procesom ravnanja z odpadki rušenja
• (L1) – popis procesov
– Relativno enostavno
– “špekuliramo”, kaj lahko naredimo npr. z zruženim opečnim zidom
– Pri rušenju šteje CDW, pri gradnjo odpadki gradnje

• CDW:
– za obstoječo stavbo pregled in identifikacija delov za ponovno rabo,
recikliranje oziroma zasip
– Za novogradnjo – predvideti postopek po koncu življenjske dobe
– Temelji na BoQ in BoM ter scenariju (s2)
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• Poročanje: tabela, ki jo izpolnimo na osnovi pregleda ali
BoQ/BoM
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• (L2) – podobno, kot (L1), vendar sedaj ne delamo na osnovi
“naših” ocen, ampak s pomočjo orodij
– Naše (lastne) ocene niso dovolj dobre (ne špekuliramo, ampak črpamo
možnosti iz orodja)
– Enostavne ocene niso dovolj dobre, ker ne upoštevajo:
•
•
•
•
•
•

Vseh možnih tehnologij in rešitev
Dejanskih izkoristkov procesov za izbrani tip predelave
Energije in vode v procesih
Zmanjšanja kakovosti predelanega odpadka
Multifunkcionalnosti odpadkov
Realnosti predvidenih tehnologij obdelave

– Proces poročanja je enak, le da podajamo še orodje, ki je bilo
uorabljeno za relevntno kvalifikacijo odpadkov

• Uporaba orodja je na (L2) nujna zaradi primerjave
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• Poročanje: tabela, ki jo izpolnimo na osnovi uporabe orodja
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• (L3) – enako, kot L2, vendar v funkciji optimizacije
– Podrobnejša obravnava vidikov, ki so pomembni, če želimo realno
optimizacijo:
• Pri rušenju podroben pregled stavbe pred kakršnimkoli posegom;
predvideti materiale, ki bodo nastali in upoštevati tveganja zaradi
nevarnih materialov, razdelitev v BoQ, realna osena “izkoristka”, realna
ocena sekundarnih tokov CDW

– Obvladovanje tokov odpadkov med gradnjo na lokaciji in izven
lokacije (načrtovanje in ločeno zbiranje)
– Realno napovedovanje CDW pri novogradnji po koncu LC
– Točnost podatkov
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (Odpadki - CDW)

• Poročanje: podatki glede optimizacije, po fazah gradnje
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M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
materialov (CDW)

• Ključna vprašnaja za partnerje:
– Ali je (L1) danes izvedljiv (na osnovi BoQ / BoM popisati odpadke)
– Glede na zahteve za ločevanje odpadkov na gradbiščih – ali je to v
projektih urejeno?
– Če (L2) zahteva orodje – pod kakšnimi pogoji bi bilo realno za
projektante smiselno pričakovati, da bi se nivoja (L2) lotili?
– Optimizacija odpadkov (L3) – ali je pri projektatnih potencial za
obravnavo pomembnih vidikov (dovolj dobro poznavanje procesov)
– kader? – čas?
– Kakšen je vtis o dodatni obremenitvi procesa projektiranja zaradi
obravnave CDW? Je ta obremenitev majha ali velika?
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Kazalniki trajnostne gradnje – LEVEL(s)

LEVEL(s):
MAKRO - CILJ 3: Učinkovita raba vodnih virov
MAKRO - CILJ 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni
prostori

dr. Sabina Jordan, ZAG
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M3: Učinkovita raba vodnih virov
(1) Izračunam (2) primerjam v portfelju (3) optimiziram
Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode
m3 vode na uporabnika stavbe na leto
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka
Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost
4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka
4.1.2 Seznam onesnaževalcev
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

% časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone
Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
predvidene bodoče klimatske pogoje
ugodje
Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050
Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC)
EUR/m2/leto na enoto uporabne površine
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja
Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za
poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiz
acijska
ocena
lastnost
i
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M3: Učinkovita raba vodnih virov
• Cilj: učinkovita raba vode (!) v fazi rabe stavbe
• (L1) – kalkulacija rabe vode (faktor rabe)
– Raba vode – uporabniki:
• Sanitarne naprave, pripomočki (na uporabnika; dnevno)
Določitev WEI+ v skladu z direktivo o vodah (2000/60/ES)
• Število dni uporabe stavbe (letno)

– Raba vode - čiščenje in zalivanje
• Neodvisno od uporabnikov
• Na št. uporabnikov; full-time ekvivalentov

• Kontekst WEI+:
– Velja za vse nivoje poročanja
– Poletni WEI+:
• > 40%  visok stres, 20-40%  stres, < 20% ni stresa

– Možnost delitve rabe pitne in ne-pitne vodo
– Stavbe v porečjih s (poletnim) WEI +> 20% morajo na ta način
(deljeno) poročati o rabi vode

M3: Učinkovita raba vodnih virov
• (L1) – poročanje
– Iz faze načrtovanja
– Po monitoringu – iz faze uporabe (realni podatki 12 m, povprečje 3 let)

– Opcijsko, a obvezno za WEI+ > 20%

M3: Učinkovita raba vodnih virov
• (L2) – kalkulacije rabe vode in poročanje enako kot L1
– Fiksne vrednosti za:
• Uporaba stavbe (dni/leto),
• Število full-time ekvivalentov uporabnikov (uporabniki/dan)
• Uporabniški faktorji (npr. št.izpiranj/uporabnika/dan)

– Končna ocena rabe odvisna samo od:
• učinkovitost gospodinjskih naprav, sanitarnih naprav

– Zalivanje IZKLJUČENO!

M3: Učinkovita raba vodnih virov
• (L3) – kalkulacije rabe vode enako (L1) + dodatna fleksibilnost:
– Npr.: različna frekvenca uporabe pip, upoštevanje dejanskega protokola
zalivanja, uporaba reprezentativnih podatkov za padavine, vključitev
drugih uporabnikov (HVAC, fontane, bazeni,..)

• OPTIMIZACIJA – fokus so trije glavni vidiki (poročati):
– Učinkovitost naprav in uporabe vode
– Voda za zalivanje
– Nadomestitev porabe sveže pitne vode
(potencialna obdelava rabljene
vode in njena uporaba)

M3: Učinkovita raba vodnih virov
• (L3) - Poročanje:
– Osnovno:

Specifično:

– Optimizacijski vidiki:
•

M4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
(1) Izračunam (2) primerjam v portfelju (3) optimiziram
Kazalnik

Enota
za merjenje lastnosti

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode
m3 vode na uporabnika stavbe na leto
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka
Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost
4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka
4.1.2 Seznam onesnaževalcev
4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

% časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone
Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
predvidene bodoče klimatske pogoje
ugodje
Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050
Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC)
EUR/m2/leto na enoto uporabne površine
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja
Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za
poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti
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–
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i
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M4.1: Kakovost notranjega zraka
• Cilj: zdravo bivanje v fazi rabe stavbe (emisije, VOC, plesni)
• (L1) – performančna ocena, nastopa v različnih fazah (določanje
skladno s standardi):
– Načrtovanje, ki temelji na simulacijah in ustrezni izbiri proizvodov
• Simulacije ventilacije (stopnja ventilacije, nivo CO2, rH)
• Izbira in vgradnja testiranih proizvodov (VOC, formaldehid)
• Ocena nevarnosti nastanka plesni (simulacije toplotnih mostov)

– In-situ testiranje po zaključku gradnje
• Za potrditev načrtovanega
• Testiranje ventilacijskega sistema

– In-situ testiranje in pregled v času uporabe stavbe (opcijsko)
• Dejanski ukrepi za uravnavanje CO2, rH, koncentracije radona
• Pregled zaradi plesni

M4.1: Kakovost notranjega zraka
• (L1) – poročanje: rezultati simulacij in rezultati testiranj
gradbenih produktov
– Indikator: Načrtovanje notranjega okolja
– Indikator: Ciljni polutanti (kontrola virov)

M4.1: Kakovost notranjega zraka
• (L2) – poročanje enako kot (L1): rezultati simulacij in rezultati
testiranj gradbenih produktov
• Dodatno za javne stavbe (primerjave!):
– Simulacijsko orodje - za pogoje kakovosti zraka
– Potek testiranja in izbira vzorčnih prostorov v skladu z navodili iz
protokola za vzorčenje prostorov
– Metode vzorčenja in pregledovanja
– Strokovna ocena prisotnosti plesni

M4.1: Kakovost notranjega zraka
• (L3) – poročanje bolj podrobno
– Poudarek na vidikih :

– Rezultati iz vseh faz projekta:

•

- Pregled glede plesni:

M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja
• % časa zunaj območja toplotnega ugodja v času ogrevalne in
hladilne sezone („discomfort“)
• (L1) – performančna ocena toplotnih karakteristik stavbe
(skladno s standardi):
– Simulacije stavbe z in brez delovanja HVAC
• Potrebni podatki: isti kot za kazalnik 1.1

– Ocena uporabnikovega toplotnega ugodja poleti
• Ocena uporabnikov pri mehanskem hlajenju (PPD, PMV)
• Ocena sprejemljivega temperaturnega območja

M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja
• (L1) – poročanje: rezultati simulacij
– Tip:

– Rezultati:

– Rezultati opcijsko, za kasnejšo primerjavo ocen uporabnikov:

M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja
• (L2) – poročanje za nivo 2 (primerjalno):
– Rezultati simulacij - s fiksnimi parametri (skladno s standardi)
•
•
•
•
•
•

Izbira metode – stacionarna ali simplificirana urna metoda
Uporaba standardiziranih vhodnih podatkov
Za PPD oceno uporaba standardiziranih parametrov
Klimatski podatki: testno referenčno leto
Ogrevalna in hladilna sezona: iz nacionalnih metod
Standardiziran temperaturni obseg (kategorija II)

– Izbira prostorov za monitoring v času rabe
• Glede na tip stavbe (pisarniške, stanovanjske)

M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja
• (L3) – poročanje za nivo 3 (optimizacija) še bolj podrobno:
– Vključeni pomembni vidiki za izboljšanje reprezentativnosti in
natančnosti kazalnikov:

– Rezultati (enako kot (L1/L2)):

– Rezultati opcijsko (enako kot (L1/L2)):

M3 in M4 izzivi / vprašanja
• M3: Učinkovita raba vodnih virov
• M4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
– M4.1: Kakovost notranjega zraka
– M4.2: Čas zunaj območja toplotnega ugodja
– Izvedljivost nivoja (L1) pri M3:
• Obvladljivost in dostopnost podatkov
• Količina dodatnega dela

– Izveljivost nivoja (L1/L2) pri M4:
• Simulacije - izvedba (kdo, kako)
• testiranje - izvedba (kdo, kako)

– Kompleksnost analiz
– Povratne informacije, cikličnost dela
– Optimizacija, ciljno

INTERAKTIVNI DEL
SWOT MATRIKA - ARHITEKTI
Vključitev kazalnikov TG v proces načrtovanja stavbe
mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
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Vključitev trajnostnih meril v proces načrtovanja stavbe
(predvidoma bo v bodoče obvezno pri javnih naložbah)
NOTRANJI DEJAVNIKI

Prednosti

Slabosti

ZUNANJI DEJAVNIKI

Priložnosti

Nevarnosti
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PRILOŽNOSTI IN OVIRE PRI UPORABI KAZALNIKOV

TRAJNOSTNE GRADNJE PO MNENJU ARHITEKTOV
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ZAHVALJUJEMO SE VAM
ZA VAŠE SODELOVANJE
Ljubljana, 6. november 2019

https://www.care4climate.si/sl
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.
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