–
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Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji (przeprowadziliśmy około 40% wszystkich zrealizowanych certyfikacji BREEAM w Polsce dla ponad 300 obiektów). Wieloletnie doświadczenie, wypracowane
Prezentowany Poradnik BREEAM, LEED, WELL został przygotowany z myślą o szerzeniu wiedzy
i stymulowaniu działań projektowych z zakresu zielonego budownictwa. Głównym celem jest wskazanie
podstawowych wytycznych, dobrych praktyk i pokazanie przykładów rozwiązań, które w ramach
koncepcji projektu budynku, a potem projektu i realizacji przyczyniają się do powstania budynku, który
będzie bardziej zielony, a przy tym bardziej przyjazny w użytkowaniu. Szerzenie wiedzy z zakresu

praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczną obsługę naszych klientów Nasze doświadczenie
i zaangażowanie zostało docenione, min. poprzez przyznanie nagród Eurobuild Green Service Provider
of the Year w latach 2015, 2016 i 2017. Odpowiadamy za większość najwyżej ocenionych projektów
w Polsce, z których 5 otrzymało nominacje do BREEAM Awards, a 2 zostały nagrodzone tym prestiżowym wyróżnieniem.

zielonego budownictwa przyczynia się do wypełniania celu nr 4 z Celów Zrównoważonego Rozwoju i
stanowi podstawę do poprawy warunków życia ludzi.
Poradnik adresujemy do wszystkich tych, którzy chcą poszerzać wiedzę z zakresu zielonego projektowania budynków, a w szczególności członkom zespołów projektowych, studentom i inwestorom.

Dział Budownictwa Ekologicznego jest od 2009 roku aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Angażujemy się w liczne inicjatywy, takie jak konferencje,
organizację szkoleń, warsztaty otwarte na uczelniach, udział w grupach roboczych, członkostwo w jury
w konkursach branżowych, publikacje oraz różne akcje prospołeczne i proekologiczne.

Sweco planuje i projektuje zrównoważone społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy
to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii oraz czystej wody. Konsultanci
Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści
społeczne i ekonomiczne.
Wspomagamy zrównoważone podejście do planowania przestrzennego i urbanistyki. Wspieramy
miasta, inwestorów i zespoły projektowe przez doradztwo oraz wykonanie złożonych analiz przestrzennych (m.in. gospodarka wodna, strategie energetyczne, symulacje transportu, GIS) zarówno dla mniejszych założeń multifunkcjonalnych, jak i dla większych obszarów miejskich.
Dział Budownictwa Ekologicznego liczy ponad 30 specjalistów związanych ze zrównoważonym budownictwem. Posiadamy kompetencje w zakresie certyfikacji wielokryterialnych (11 licencjonowanych
konsultantów w systemach BREEAM, LEED, WELL, Fitwel oraz ISO 37120), przygotowania i wsparcia
procesu realizacji inwestycji (analizy specjalistyczne, decyzje środowiskowe), wsparcia procesu projektowania (modelowanie dynamiczne, optymalizacja rozwiązań projektowych, projekty konstrukcji i HVAC)
oraz zarządzania efektywnością energetyczną w istniejących budynkach.
Sweco działa na rzecz redukcji gazów cieplarnianych. Konsultanci Sweco obliczają i zarządzają śladem
węglowym firm, a także wykonują wszelakie analizy eksperckie, z analizą LCA (Life Cycle Assessment)
na czele.
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BREEAM to proekologiczny system oceny budynków. Jego nazwa to
skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment
Method. Organizacją zarządzającą tym systemem jest BRE Global
z siedzibą w Londynie. System ten istnieje już 30 lat, a do tej pory certyfikat uzyskało ponad 590 000
budynków. Aby przeprowadzić certyfikację konieczne jest zatrudnienie licencjonowanego asesora
BREEAM.
Certyfikacja budynków ma już za sobą wiele lat rozwoju i zakorzeniła się na lokalnych rynkach na całym
świecie. W Polsce stała się niemal już standardem, a większe inwestycje nie przejdą obok niej obojęt-

Proces certyfikacji

nie. Aktywność na tym polu ciągle rośnie, a mapa zrównoważonych budynków stale się zapełnia, co

BREEAM oferuje kilka schematów, dedykowanych dla różnych typów budynków:

potwierdzają liczby, które można znaleźć w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicz-

•

dla budynków nowoprojektowanych (BREEAM International New Construction 2016),

nego (PLGBC) na temat certyfikacji wielokryterialnej: „Raport PLGBC: Certyfikacja zielonych budynków

•

dla modernizacji i aranżacji (BREEAM International Refurbishment & Fit-Out 2015),

w

użytkowa

•

dla planowanych dzielnic (BREEAM Communities 2012),

w Polsce – przekroczona została wielkość 17 mln m2, w tym powierzchna biurowa to ok. 8,5 mln m2,

•

dla budynków istniejących (BREEAM International In-Use: Commercial Version 6, BREEAM

liczbach

2020”.

W

przełożeniu

na

liczby:

certyfikowana

powierzchnia

a liczba certyfikowanych budynków: 845.

International In-Use: Residential Version 6),
Certyfikacja odbywa się najczęściej dwuetapowo: najpierw oceniamy budynek na etapie projektowania

Certyfikacja wielokryterialna w przełożeniu na nowopowstający budynek oznacza dodatkowe wymaga-

(Design Stage), czego wynikiem jest tak zwany BREEAM Interim Certificate, a następnie na etapie

nia z otoczenia optymalizacji energetycznej, środowiskowej, czy społecznej. Wiąże się to

zakończenia inwestycji (Post-Construction Stage), po którym otrzymuje się Final BREEAM Certificate.

z ustandaryzowaną metodą oceny budynku i jego wpływu na ww. aspekty. Do tego jest niezależna
(oceniana przez niezależną jednostkę certyfikującą) i dobrowolna. Warte podkreślenia jest holistyczne

Kategorie i wymagania na podstawie schematu BREEAM New Construction

podejście do certyfikowanego obiektu, które w rezultacie prowadzi do polepszenia jego warunków użyt-

System BREEAM składa się z 10 głównych kategorii, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt pod-

kowych. Przekłada się na niższe rachunki, prowadzi do większego poszanowania otoczenia

kategorii. Główne kategorie to:

budynku, które staje się bardziej przyjazne i bezpieczne. Względy te powodują, że certyfikacja staje się
dodatkową wartością dla najemców i inwestorów.

•

Zarządzanie,

•

Materiały,

•

Zdrowie i dobre samopoczucie,

•

Ekologia,

•

Energia,

•

Odpady,

Ten poradnik to zbiór wybranych wytycznych projektowych zielonej certyfikacji, mający za zadanie pokazać z czym na co

•

Transport,

•

Zanieczyszczenia,

dzień zmaga się projektant zielonego projektu. Opracowanie ma pomóc w poznaniu różnorodnych wymagań stawianych

•

Woda,

•

Innowacje.

zrównoważonemu budownictwu. W procesie certyfikacji nie może jednak zabraknąć dedykowanego podręcznika jednostki
certyfikacyjnej (tzw. manuala).
Z poradnika dowiesz się:
•

jakie elementy procesu projektowego podlegają ocenie,

•

w których aspektach podczas powstawania budynku jest miejsce na ulepszenia,

•

jak kryteria oceny wpływają na strategie projektową i realizację obiektu,

•

które aspekty projektu wymagają szczególnej uwagi?

Za spełnienie określonych wymagań w poszczególnych podkategoriach zdobywa się punkty. Suma
punktów w każdej kategorii jest ważona i sumowana, a otrzymany wynik przekłada się na końcowa
ocenę BREEAM.

Należy mieć na uwadze, że systemy certyfikacji budynków wymagają działań nie tylko podczas projektowania obiektu,
ale również na dalszych etapach życia budynku.
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Istotnym elementem są tak zwane wymagania minimalne, czyli takie kategorie, w których należy uzyskać określoną ilość punktów na poszczególnych poziomach certyfikacji. Oprócz wymagań minimalnych
istnieją też tak zwane punkty krytyczne (pre-requisites), czyli zagadnienia, które należy bezwzględnie
spełnić na potrzeby danej kategorii, ale za które projekt nie otrzyma żadnych punktów. Zagadnienia te
obejmują:
•

kategoria Man03: użycie drewna legalnie uprawianego i pozyskanego, przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

•

kategoria Hea01: wszystkie oprawy ze źródłami fluorescencyjnymi są wyposażone w stateczniki wysokiej częstotliwości lub w budynku stosowane są jedynie źródła LED;

•

kategoria Hea02: zakazane jest używanie materiałów zawierających azbest;

•

kategoria Hea05: powołano odpowiednio wykwalifikowanego akustyka na wczesnym etapie
inwestycji, by zapewnić wskazówki projektowe w sprawie istotnych zagadnień akustycznych;

•

kategoria Mat03: wszelkie drewno użyte na budowie jest legalnie uprawiane i pozyskane;

•

kategoria LE5: należy powołać odpowiednio wykwalifikowanego ekologa. Spełniono wymagania stawiane przez obowiązujące ustawy. Opracowano Plan Zarządzania dla istniejących i
planowanych gatunków zgodnie z wymaganiami BREEAM;

•

kategoria Pol01: wszystkie systemy (z elektrycznymi sprężarkami) muszą być zgodne z wymaganiami EN378:2008+A2:2012 (część 2 i 3) lub ISO 5149:2014. Jeśli czynnikiem chłodniczym
jest amoniak, system musi być także zgodny z Ammonia Refrigeration System Code of Practice;

•

kategoria Pol03: zatrudnienie odpowiedniego konsultanta, który potwierdzi spełnienie wymagań
dotyczących spływu wód powierzchniowych.

W kilku kategoriach za spełnienie dodatkowych (bardziej restrykcyjnych) wymagań można otrzymać
punkty za Innowacje. Kategorie te przedstawiono w tabeli 4.
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Schematy certyfikacji
System LEED został stworzony tak, aby elastycznie pasować do każdego typu inwestycji.
Istnieje 5 schematów systemu LEED:
•

dla budynków nowobudowanych (LEED for Building Design and Construction, version 4.1),

•

dla wykończenia wnętrz (LEED for Interior Design and Construction, version 4.1),

•

dla budynków istniejących (LEED for Building Operations and Maintenance, version 4.1),

•

dla kompleksów osiedlowych (LEED for Neighborhood Development, version 4.1),

•

dla domów mieszkalnych (LEED for Homes, version 4.1).

Każdy z tych schematów posiada niezależny zbiór wymagań. Dla każdego z tych schematów obowiązuje również oddzielna licencja Konsultanta LEED AP. Najpopularniejszym schematem certyfikacji jest
BD+C, dostosowany dla nowych budynków.
Niezależnie od wybranego schematu, inwestycja może osiągnąć określoną ocenę certyfikacji,
w zależności od tego ile punktów nazbiera poprzez spełnienie wymagań LEED. Obowiązują cztery poziomy certyfikacji: Certified, Silver, Gold, Platinum.
Istnieje także możliwość zdobycia punktu za rozwiązania innowacyjne, które zgłasza się do jednostki
certyfikującej. Odbywa się to na podstawie wniosku zgłoszeniowego, za dodatkową opłatą. Maksymalna
ilość punktów za innowacje jakie może uzyskać projekt to 10.
W procesie certyfikacji korzysta się z szeregu narzędzi przygotowanych przez BRE. Podstawowym
materiałem jest przewodnik BREEAM (manual), w którym opisano szczegółowo zasady certyfikacji oraz
wszystkie kategorie wraz z wymaganiami, definicjami, przykładami obliczeń oraz spisem materiałów,
jakie należy zebrać. Poza przewodnikiem mamy do dyspozycji listy kontrolne, kalkulatory oraz dodatkowe narzędzia dla asesorów.
Proces certyfikacji odbywa się w oparciu o wymienione powyżej materiały, przy czym projektanci
korzystają z wybranych przez asesora fragmentów tych materiałów w zakresie rozpatrywanych kategorii
i rozwiązań projektowych.

Kategorie i wymagania
Najnowsza wersja schematu certyfikacji przeznaczonego dla nowych budynków to LEED v4 BD+C,
który wyróżnia dziewięć głównych kategorii, w których jest oceniana inwestycja:

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) jest wielokryterialnym systemem certyfikacji budynków, stworzonym przez insytucję
U.S. Green Building Council (USGBC) i zarządzanym przez Green
Business Certification (GBCI). LEED zapewnia Inwestorom narzędzia
służące identyfikacji praktycznych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i eksploatacji w sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem.

•

Zintegrowany proces Inwestycji (IP),

•

Materiały i Zasoby (MR),

•

Lokalizacja i Transport (LT),

•

Jakość Środowiska wewnętrznego (EQ),

•

Zrównoważona Działka (SS),

•

Innowacyjność (IN),

•

Oszczędność Wody (WE),

•

Priorytet Regionalny (RP).

•

Energia i Atmosfera (EA),

Wymagania LEED v4 można podzielić na trzy grupy:
Wymagania minimalne (Minimum Program Requirements) – są to warunki, bez spełnienia których
Inwestycja nie może ubiegać się o certyfikat LEED. Do wymagań minimalnych należą:
•

Warunek lokalizacji obiektu na stałym, istniejącym gruncie . Każda inwestycja certyfikowana w systemie LEED musi być zrealizowana i eksploatowana w stałej, istniejącej lokalizacji.
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Elementy certyfikacji LEED nie mogą zawierać ruchomych konstrukcji, obiektów na wodzie,
łodzi, wyposażenia lub pojazdów. Inwestycja zaprojektowana w sposób umożliwiający
przeniesienie również nie może być przedmiotem certyfikacji LEED. Obiekty wybudowane
z elementów prefabrykowanych, mogą być certyfikowane w LEED jako permanentnie zrealizowana całość.
•

Warunek ustalenia granic certyfikowanej inwestycji
LEED wymaga początkowego wyznaczenia granicy obszaru, który będzie podlegał certyfikacji
(LEED Project Boundary), a następnie będzie spójnie prezentowany we wszystkich kategoriach
LEED. Obszar certyfikacji musi zawierać wszystkie tereny będące częścią inwestycji, jej budowy
oraz późniejszej eksploatacji tj. powierzchnia zabudowy, drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki
rowerowe, parkingi, zieleń, elementy służące gospodarce wód opadowych, elementy małej
architektury. Z obszaru certyfikacji nie może zostać wyłączony żaden obszar, który podlega
realizowanej inwestycji, bez właściwego uargumentowania i konsultacji z Instytucją GBCI.
Do obszaru certyfikacji mogą zostać włączone również tereny poza granicą działki inwestycji,
pod warunkiem, że zawierają elementy bezpośrednio obsługujące certyfikowaną inwestycję
(np. parking, stojaki rowerowe, instalacje OZE itp.) i nie są zaliczone na potrzeby innej,
sąsiedniej certyfikacji LEED.

•

Warunek minimalnego rozmiaru certyfikowanej inwestycji
Każda Inwestycja certyfikowana w systemie LEED v4 BD+C musi mieć powierzchnię całkowitą
minimalnie 1 000 stóp kwadratowych (93 metry kwadratowe).

Wymagania niepunktowane, konieczne do spełnienia (Prerequisites) – są to kategorie obowiązkowe, które muszą niezależnie od poziomu certyfikatu, o który ubiega się budynek. Za ich spełnienie
nie otrzymuje się żadnych punktów.
Wymagania punktowane / kredyty (Credits) – są to kategorie nieobowiązkowe, za ich spełnienie
otrzymuje się punkty, które po zsumowaniu przedstawiają ocenę LEED. Kategorie te są dobierane
indywidualnie dla każdej inwestycji w zależności od docelowego poziomu certyfikacji i założeń
projektowych. Niezależnie od oceny certyfikacji, o którą ubiega się inwestor, konieczne jest spełnienie
kilku zapasowych punktów. Zabezpieczy to daną ocenę LEED w przypadku utracenia punktów w wyniku
braku akceptacji jednostki certyfikującej GBCI.
–
Wymagania ponadstandardowe „Exemplary Performance”. Jeżeli inwestycja wykazuje spełnienie

–

poszczególnych wymagań punktowanych (kredytów) na bardzo wysokim poziomie, jest wtedy
możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Inwestycja może wybrać dwie spośród dostępnych istnieją-

–

cych kategorii, w których LEED zdefiniował bardziej restrykcyjne wymogi na uzyskanie punktów
za tzw. „Exemplary Performance”. Punkty te uzyskuje się na poczet kategorii „Innowacyjność”.
Wymagania ponadstandardowe „Pilot credits”
Inwestycja może wybrać i wdrożyć trzy spośród kategorii „Pilot Credits”, których nie ma w zakresie
standardowego systemu certyfikacji LEED, ale są częścią „USGBC’s LEED Pilot Credit Library”
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dostępną online. Kategorie ‘Pilot Credits’ są przygotowane przez instytucję USGBC w celu testowania

Procedura i harmonogram certyfikacji

nowych zagadnień w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. W przyszłości, przy opracowywaniu

Po zarejestrowaniu na platformie LEED Online Inwestycji, następuje oficjalny proces certyfikacji i selek-

kolejnych wersji systemu LEED, USGBC zdecyduje, które z aktualnych kategorii „Pilot Credits” będą

cjonowanie materiałów dowodowych. Licencjonowany konsultant LEED AP koordynuje proces certyfika-

znajdowały się w zakresie standardowych wymagań LEED. Punkty te uzyskuje się na poczet kategorii

cji, gromadzenie dokumentacji, doradza w kwestiach związanych z certyfikacją LEED, uczestniczy

„Innowacyjność”. Baza danych dodatkowych kategorii jest na bieżąco aktualizowana.

w spotkaniach koordynacyjnych, kontaktuje się z jednostkami administrującymi system LEED tj. USGBC
i GBCI oraz wypełnia w niezbędnym zakresie formularze LEED na platformie LEED Online.

Dodatkowe punkty za wdrożenie zagadnień priorytetowych dla regionu
System certyfikacji LEED wynagradza dodatkowymi punktami przyznawanymi automatycznie jeśli
zostaną wdrożone kategorie, które są określone przez Instytucję USGBC jako priorytetowe dla danego
regionu, gdzie zlokalizowana jest certyfikowana inwestycja, tzw. Regional Priority. W ten sposób można
osiągnąć automatycznie do 4 punktów. Spośród wszystkich kategorii LEED, dla danej lokalizacji zawsze
wyselekcjonowana jest grupa 6 kategorii priorytetowych.

System The WELL Building Standard® powstał na bazie wieloletnich
badań dotyczących wpływu środowiska wewnętrznego na zdrowie
i dobre samopoczucie człowieka. Z uwagi na to, że obecnie spędzamy
•

około 90% naszego czasu w pomieszczeniach, system WELL zwraca

•

uwagę na aspekty środowiska wewnętrznego, które wpływają na na-

•

sze zdrowie, produktywność, dobre samopoczucie, komfort cieplny

•
•
•

oraz wizualny. Jako, że system WELL skupia się na człowieku
i jego zdrowiu, może on być wprowadzony dla inwestycji starających się również o certyfikację BREEAM

•

czy LEED. W przypadku certyfikowania powierzchni zarówno w BREEAM-ie jak i WELL-u będzie można

•

dla niektórych kategorii wykorzystać podobne dokumenty jako dowody.

•
•

Rodzaje schematów

•

Obecnie w systemie WELL można certyfikować budynki komercyjne i instytucjonalne:

•

•

New & Existing Buildings: dotyczy budynków, które w 90% zarządzane i zajmowane są przez
jednego właściciela (w przypadku budynku biurowego jeden najemca);

•

•

•

New & Existing Interiors: odnosi się do wybranych przestrzeni najmu, np. 1 piętro w budynku
biurowym;

•

Core&Shell: skierowane dla budynków, w których będą różni najemcy. Budynek nie otrzymuje

•

takiego samego certyfikatu jak w przypadku powyższych typów, tylko inwestycja jest

•

‘Core&Shell Compliance’, czyli spełnia podstawowe wymagania, co ułatwia późniejszą certyfika-

•

cję poszczególnych powierzchni najmów. Spełniając część wymagań dla Core&Shell spełnio-

•

nych jest już część kryteriów dla certyfikacji powierzchni najmu.

•
•
•

Powstały jeszcze programy pilotażowe, które umożliwiają certyfikację: budynków mieszkalnych, szkół,
sklepów, restauracji i kantyn.

•
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Proces certyfikacji
Certyfikacja przebiega w następujący sposób:
•

Rejestracja w systemie online – po rejestracji do projektu przypisywany jest niezależny WELL
Assessor, będący trzecią stroną certyfikacji, który odpowiada na pytania techniczne oraz
weryfikuje dokumentację.

•

Zebranie i przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów. Po skompletowaniu WELL
Assessor sprawdza poprawność dokumentacji.

•

Wizyta asesora WELL w budynku, pobranie próbek (np. wody, powietrza), przeprowadzenie
pomiarów (oświetlenia i komfortu) oraz sprawdzenie i wdrożenie wymaganych kategorii. WELL
przede wszystkim skierowany jest na zdrowie człowieka, więc niezbędne są pomiary potwierdzające spełnienie niektórych kryteriów.

•

Po wizycie WELL Assessor przesyła raport podsumowujący certyfikację i wizytę na budynku.
Jeżeli spełniono wszystkie wymagania, budynek lub powierzchnia najmu otrzymuje certyfikat.

•

Istnieją trzy poziomy certyfikacji, w zależności od ilości spełnionych kryteriów: Silver, Gold
i Platinum.

•

Dla budynków i wnętrz wymagana jest recertyfikacja co 3 lata. Dla certyfikacji Core&Shell
Compliance recertyfikacja nie jest wymagana.

Kategorie
System WELL podzielony jest na 7 głównych kategorii:
•

Powietrze,

•

Fitness,

•

Woda,

•

Komfort,

•

Odżywianie,

•

Umysł.

•

Światło,

W każdej z nich są wymagania minimalne, które trzeba spełnić, aby otrzymać certyfikat na poziomie
Silver, a także optymalizacje podnoszące poziom na Gold i Platinum.
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Kategorie
System bazuje na tzw. strategiach, za których wdrożenie przyznawane są punkty – te o silniejszym,
wieloaspektowym wpływie na zdrowie użytkowników budynku są punktowane wyżej. Strategie podzielone są na dwanaście kategorii:

Fitwel to międzynarodowy system certyfikacji opty-

•

Lokalizacja,

•

Przestrzeń najemców,

•

Dostępność budynku,

•

Przestrzenie wspólne,

•

Przestrzenie zewnętrzne,

•

Dostępność wody,

•

Wejścia i parter,

•

Stołówki i sprzedaż żywności,

•

Schody,

•

Automaty i bary z przekąskami,

•

Środowisko wewnętrzne,

•

Procedury awaryjne.

malizujący budynki pod kątem udogodnień i tworzenia przyjaznych miejsc pracy, w celu poprawy jakości

Proces certyfikacji

zdrowia i komfortu użytkowników. System ten został

CfAD przyznaje certyfikaty na podstawie audytu, który wykonuje licencjonowany Ambasador Fitwel.

uruchomiony w 2017 r. w wyniku współpracy dwóch organizacji: Center for Disease Control and Preven-

Certyfikacja przebiega następująco:

tion - zajmujacej sie monitoringiem i zapobieganiem chorób oraz General Services Administration, która

•

zajmuje się zarzadzaniem budynkami federalnymi w USA. Operatorem systemu oraz jednostką certyfikującą jest Center for Active Design (CfAD). System ma zastosowanie do istniejących i nowych budyn-

ce budynku.
•

ków. Certyfikacja obejmuje zarówno środowisko wewnętrzne budynku jak i przestrzenie zewnętrzne.
Zalecenia systemu oparte są na badaniach naukowych, a ich wdrożenie ma pozytywny wpływ na zdro-

Rejestracja – należy stworzyć konto na portalu Fitwel i podać podstawowe informacje dotycząOcena wstępna – obejmuje wybór odpowiedniej ścieżki certyfikacji i ocenę budynku na podstawie stanu aktualnego oraz możliwości wdrożenia dodatkowych strategii.

•

wie, samopoczucie, produktywność i kreatywność użytkowników.

Zebranie dowodów – certyfikacja opiera się na zasadzie ‘self-assessment’. Zarządca budynku
bądź osoba po jego stronie jest odpowiedzialna za skompletowanie odpowiedniej dokumentacji,
a konsultant-ambasador za weryfikację. Po skompletowaniu dokumentacji, Ambassador Fitwel

Typy projektów
System oferuje certyfikację dla nowych i istniejących budynków różnych typów, w tym:

przesyła ją do jednostki certyfikującej CfAD.
•

Audyt jednostki certyfikującej (CfAD) – po przesłaniu dokumentacji potwierdzającej spełnie-

•

dla budynków mieszkalnych (Multifamily Residential Building);

•

dla budynków komercyjnych (Multi-Tenant Base Building, Multi-Tenant Whole Building, Single

dostarczonych materiałów. Na tym etapie może być potrzebne przesłanie dowodów uzupełniają-

Tenant Building);

cych.

•

dla wnętrz najemców komercyjnych (Commercial Interior Space);

•

dla powierzchni handlowych (Retail).

nie poszczególnych strategii, audytorzy Fitwel dokonują niezależnego przeglądu i weryfikacji

•

Otrzymanie certyfikatu – uzyskana ostatecznie liczba punktów określa poziom przyznanego
certyfikatu (patrz tabela 8).

•

Recertyfikacja – uzyskany certyfikat jest ważny przez 3 lata. Po tym okresie należy przeprowadzić ponowną ocenę.

Poziomy certyfikacji
Za spełnienie określonych wymagań w poszczególnych strategiach zdobywa się punkty. Suma punktów
przekłada się na ocenę wyrażoną za pomocą gwiazdek. Budynek może zdobyć maksymalnie 144 punkty. Aby uzyskać certyfikat, należy zdobyć 90 punktów.
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CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and
Award scheme) jest międzynarodowym systemem certyfikacji budowli
inżynierii lądowej, infrastruktury, kształtowania krajobrazu i przestrzeni
publicznej. Został stworzony w 2003 przez Institution of Civil Engineers
(ICE), a w listopadzie 2015 CEEQUAL został nabyty przez BRE Global Limited. Celem CEEQUAL jest
promowanie zrównoważonego podejścia w projektach, wysokiej jakości projektów infrastruktury,
krajobrazu i przestrzeni publicznej rozpatrywanej pod kątem ekonomicznym, społecznym i środowiskoKategorie

wym.

W systemie ocenianych jest 8 kategorii:
Proces certyfikacji

•

Zarządzanie,

●

Trwałość,

CEEQUAL podzielony jest na 5 różnych typów oceny, w zależności od zakresu, w jakim projekt może

•

Społeczność i udziałowcy,

●

Zagospodarowanie terenu i ekologia,

być oceniony. W zależności od wybranego zakresu oceny, różne strony mogą być zaangażowane

•

Krajobraz i dziedzictwo ,

●

Zanieczyszczenia,

•

Zasoby,

●

Transport.

w proces certyfikacji.

Podobnie jak w systemie BREEAM, istnieją wymagania minimalne (minimum standards) dla poszczególnych poziomów certyfikacji oraz punkty krytyczne (prerequisites), które należy bezwzględnie spełnić.
Maksymalnie do zdobycia jest 5000 kredytów. Ilość kredytów do zdobycia w danej kategorii dostosowana jest do tego, jak ważny jest wpływ danej kategorii na zrównoważony rozwój.
Weryfikacja
W zakresie minimalnym, projekt należy zweryfikować raz by uzyskać certyfikację – na koniec, po
ukończeniu etapów. Ta obowiązkowa weryfikacja obejmie wszystkie etapy ujęte w zakresie oceny,
Możliwe jest certyfikowanie w dwóch schematach:

np. ocena projektowania musi być zweryfikowana na koniec etapu projektowego, a ocena całego budyn-

CEEQUAL for Projects – przeznaczony do oceny projektów inżynierii lądowej, infrastruktury, kształto-

ku musi być zweryfikowana po ukończeniu budowy. Wszystkie inne momenty weryfikacji są opcjo-

wania krajobrazu, przestrzeni publicznej. Dzieli się na wersję: UK & Ireland oraz International. Obiekty

nalne i pozwalają na skontrolowanie wydajności w trakcie prac nad obiektem lub w kluczowych momen-

jakie podlegają certyfikacji:

tach: po planowaniu, przetargach czy po skończonym etapie projektowania; np.: przy ocenie dla całego

•

każdy projekt infrastruktury, w ramach którego zakłada się budowę nowych lub modernizację

budynku już pod koniec etapu projektowania można zweryfikować razem strategię i projektowanie,

istniejących elementów,

a potem ukończyć wymaganą weryfikację po zakończeniu budowy, oceniając już tylko etap budowy.

obiekty różniej wielkości i różnego typu:

Certyfikat tymczasowy etapu projektowego jest dostępny tylko przy ocenie dla całego budynku.

•

– związane z transportem (drogi kolejowe, drogi samochodowe, drogi tramwajowe);
– konstrukcje (mosty, wiadukty, ściany oporowe, perony, tunele);
– związane z energią (rafinerie, elektrownie, biogazownie, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne);
– morskie i przybrzeżne (porty, szyby wiertnicze, morskie farmy wiatrowe);
– związane z instalacjami wodnymi (sieci wodociągowe, infrastruktura do uzdatniania wody);
–projekty specjalistyczne rozbiórki i remediacji.
Jeżeli projekt obejmuje istniejące, użytkowane budynki – powinny one zostać poddane ocenie w odpowiednim schemacie BREEAM, chyba, że planowane jest włączenie ich w budowany obiekt, np. jako
poczekalni albo peronu.
CEEQUAL for Term Contracts – przeznaczony do oceny procesu konserwacji i utrzymania sieci infrastruktury.
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Może być przeprowadzony w dowolnym momencie na etapie projektowania. Należy go przeprowadzić

•

zbieranie dokumentacji: rolą Audytora jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów i ocena

w momencie, kiedy inwestor ogłasza przetarg na projekt i budowę. Z certyfikatem przejściowym,

zrównoważonych cech budynku, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Po skompletowaniu dokumen-

możliwe jest opóźnienie przyznania kredytów za projektowanie do momentu ostatecznej oceny etapu

tacji, Audytor przesyła dowody do jednostki certyfikującej DGNB;

projektowego tak, by objąć działania projektowe, które będą częścią umowy przetargowej.

•

sprawdzenie dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami: po sprawdzeniu dostarczonej przez Audytora dokumentacji, zespół DGNB przesyła raport zawierający ewentualne
uwagi i/lub prośby o uzupełnienia brakujących dowodów. Po przesłaniu dodatkowych materiałów, proces weryfikacji przez DGNB jest ponawiany;

•

wyniki i przyznanie certyfikatu: po zatwierdzeniu wyników, DGNB powiadamia Audytora
i Klienta o przyznaniu certyfikatu.

System DGNB został opracowany przez Niemieckie Stowarzy-

Poziomy

szenie Budownictwa Zrównoważonego (Deutsche Gesellschaft

Możliwe jest zdobycie certyfikatu na poziomie Bronze, Silver, Gold oraz Platinum. Aby uzyskać

für Nachhaltiges Bauen) w 2009 roku. System bierze pod uwagę

wyższy poziom certyfikatu, należy spełnić wymagania niższego poziomu, np.: jeżeli projekt ubiega się

cały cykl życia budynku i holistycznie ocenia lokalizację, a także

o certyfikat na poziomie Gold, muszą zostać spełnione wszystkie kryteria obowiązujące dla poziomu

jakość techniczną i proceduralną. Wydajność tych cech jest oce-

Silver oraz wybrane kryteria dla poziomu Gold.

niana za pomocą kryteriów certyfikacyjnych. Dostępne są różne
warianty: dla nowoprojektowanych budynków, projektów osiedli oraz aranżacji wnętrz. W 2020 roku
opublikowana została najnowsza międzynarodowa wersja systemu dla budynków nowo projektowanych,
której kryteria uwzględniają prawie wyłącznie standardy i normy międzynarodowe.
Kategorie
Podobnie jak inne systemy, kryteria systemu DGNB zostały pogrupowane na kategorie. Pod uwagę
brany jest:
•

aspekt ekologiczny;

•

aspekt ekonomiczny;

•

aspekt społeczno-kulturowy;

•

aspekt technologiczny;

•

aspekty jakości procesu;

•

aspekt lokalizacji.

Wymagania krytyczne (ich spełnienie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu) dotyczą zapewnienia
udogodnień dla osób niepełnosprawnych w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz zawartości LZO
(lotnych związków organicznych) w powietrzu.
Francuski certyfikat HQE (High Quality of Environment) przyProces certyfikacji
Możliwa jest certyfikacja dwuetapowa, z certyfikatem wstępnym (Pre-certificate) wydawanym dla etapu
planowania i certyfikatem końcowym, po ukończeniu budowy.
Certyfikacja przebiega zgodnie z poniższym planem:
•

rejestracja i etap przygotowań: na tym etapie należy skontaktować się z akredytowanym
Audytorem DGNB, który będzie wsparciem od momentu rejestracji aż do nadania certyfikatu;

znawany jest przez organizację Cerway, która powstała w 2013
roku. Możliwa jest ocena różnych typów obiektów: mieszkalnych, komercyjnych, budynków użyteczności publicznej, projektów urbanistycznych –zarówno nowych jak i istniejących. Schematy są elastyczne i pozwalają
uwzględnić specyfikę danego miejsca: klimat, wymogi prawne, przyjęte praktyki budowlane. Opracowano je na podstawie badań przeprowadzonych przez Scientific and Technical Centre for Buildings.
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Kategorie
Oceniane są cztery główne kategorie:
•

Energia;

•

Środowisko (planowanie przestrzeni, komponenty, plac budowy, woda, odpady, konserwacja);

•

Komfort użytkowania (warunki higrotermiczne, akustyczne, komfort wizualny, zapachowy);

•

Zdrowie (jakość przestrzeni, powietrza, wody).

Poziomy certyfikacji
Na podstawie poziomów uzyskanych przez obiekt w poszczególnych kategoriach obliczana jest ilość
gwiazdek. By otrzymać certyfikat HQE, niezbędne jest spełnienie wymagań wstępnych (prerequisite).

Living Building Challenge jest systemem oceny
budynków, opartym na analizie i monitoringu faktycznego funkcjonowania budynku. Pod uwagę brane są cechy
środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, które wpływają na wartość ekologiczną miejsca, zużycie wody
i energii, zdrowie i szczęście, materiały, równość społeczną oraz piękno. System powstał w 2006 roku
i zarządza nim International Living Future Institute, z siedzibą w Seattle.
Proces certyfikacji
Możliwe jest certyfikowanie nowych i istniejących budynków, wnętrz oraz infrastruktury
i projektów krajobrazu. Living Building Challenge oferuje pięć ścieżek certyfikacji, które różnią się
zakresem wymagań, jakie dany budynek musi spełnić:
•

Zero Carbon Certification,

•

Zero Energy Certification,

•

Core Green Building Certification,

•

Living Building Challenge Petal Certification,

•

Living Building Challenge Living Certification.

Proces certyfikacji Core Green Building Certification, Petal Certification oraz Living Certification
obejmuje 7 kategorii (Petals), do których przypisanych zostało łącznie 20 bardziej szczegółowych
podkategorii (Impreatives):
•

Miejsce (Ekologia, rolnictwo miejskie, rozwój habitatów, projektowanie w skali człowieka),

•

Woda (odpowiedzialne zużycie wody),

Po zarejestrowaniu i przesłaniu niezbędnej dokumentacji, Cerway przygotowuje kontrakt, po podpisaniu

•

Energia (redukcja zapotrzebowania na energię),

którego oficjalnie rozpoczyna się proces certyfikacji obiektu. Ocena budynku opiera się na audytach

•

Zdrowie + szczęście (zdrowe środowisko wewnętrzne, dostęp do natury),

przeprowadzanych na miejscu inwestycji, w obecności m.in. architekta, generalnego wykonawcy,

•

Materiały (odpowiedzialne pozyskiwanie, Red List, wspieranie lokalnych społeczności i przedsię-

Proces certyfikacji

biorstw, zarządzanie odpadami),

inżynierów. Wizyta audytora HQE pozwala ograniczyć ryzyko nieporozumień technicznych dzięki bezpośredniej komunikacji z członkami zespołu projektowego. Audyty przeprowadzane są na etapie koncep-

•

Równość społeczna (powszechny dostęp, inkluzja społeczna),

cyjnym (pre-project audit), budowlanym (design audit) i powykonawczym (execution audit). Po zakoń-

•

Piękno (Piękno i biofilia, edukacja i inspiracja).

czeniu wizyty na terenie inwestycji, audytor przesyła raport podsumowujący, który wskazuje słabe
i mocne strony projektu oraz ewentualne niezgodności z wymaganiami systemu HQE, a zespół projekto-

Możliwa jest jedno- lub dwuetapowa certyfikacja. W przypadku dwuetapowej certyfikacji pierwszy

wy zobligowany jest do określenia jakie działania naprawcze zostaną podjęte i ile czasu potrzebne jest

audyt – the LBC Ready audit – może odbyć się w dowolnym momencie po zakończeniu konstrukcji.

by je przeprowadzić. Ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu następuje po zaktualizowaniu raportu

W trakcie realizacji inwestycji oraz przez 12 miesięcy funkcjonowania budynku kompletuje się kolejne

o podjęte działania naprawcze.

„dowody” (oświadczenia, umowy, zdjęcia, dane producentów, itp.), potwierdzające zgodność ze stawianymi wymaganiami. Po zakończeniu 12-miesiecznego okresu funkcjonowania obiektu i skompletowaniu
wymaganej dokumentacji, zebrane materiały przesyłane są do ILFI i przekazane Audytorowi, który
przeprowadzi przegląd, zweryfikuje zgodność obiektu z wymaganiami na miejscu oraz sporządzi raport,
który zostanie wydany przez ILFI. Podczas weryfikacji Audytor może poprosić o dodatkowe informacje
potwierdzające zgodność obiektu z wymaganiami.
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Celem jest zapewnienie użytkownikom budynku świeżej wody do spożycia o optymalnej jakości poprzez
minimalizację ryzyka zanieczyszczenia wody i wdrażanie odpowiednich technik filtracji i regularnych
testów, a także promowanie bezpiecznej i czystej wody.

Czysta woda pitna jest obowiązkowym warunkiem dla zachowania zdrowia człowieka – dlatego warto zadbać, aby użytkownicy budynku mieli dostęp do świeżej wody pitnej, np. w dystrybutorach wody. Projektowanie systemów związanych
z wodą zgodnie z narodową praktyką i normami pozwala na minimalizowanie zanieczyszczeń, a ponieważ działania te są
w Polsce prawnie wymagane –punkty w tej kategorii mogą być łatwiejsze do zdobycia.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość wody użytkownikom należy najpierw przebadać wodę dostarczaną
do budynku pod kątem zawartości zanieczyszczeń: mikroorganizmów, związków organicznych
i nieorganicznych, pestycydów, herbicydów, dodatków dezynfekujących, fluoru, a także związków poprawiających smak wody. Należy zapewnić spełnienie wymagań z rozporządzenia dot. legionelli,
na etapie projektowym przyjmować rozwiązania, wynikające z badań jakości wody dla danej lokalizacji
oraz planować lokalizację punktów dostępu do świeżej wody pitnej. Użytkownikom budynku powinno się
zapewnić dostęp do świeżej wody pitnej – punkty z wodą powinny być zlokalizowane do 30 m
od wszystkich regularnie użytkowanych przestrzeni.

•

zapewnienie dostępu do wody pitnej, np. zainstalowanie kranów kuchennych w pomieszczeniach socjalnych, lub automatów z wodą w miejscach stałego przebywania użytkowników,

•

okresowe badanie jakości wody,

•

zastosowanie filtrów węglowych, lamp UV oraz stacji uzdatniania wody w celu poprawy jej
jakości.

trza.

Dodatkowo

istotną

rolę

będzie

odgrywać

tutaj

filtracja

powietrza

zewnętrznego

za pomocą filtrów cząsteczkowych/węglowych. Wilgotność powietrza natomiast powinna być utrzymywana za pomocą systemów wentylacyjnych na poziomie 30-50%. Pomieszczenia, w których znajdują
się drukarki i kopiarki powinny być oddzielone od sąsiednich pomieszczeń przy użyciu samozamykających się drzwi i powinno się tam stosować recyrkulację powietrza. Kontrola ilości powietrza dostarczanego do budynku powinna odbywać się również za pomocą otwieranych okien.

Jakość powietrza w budynku ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Im jest lepsza,
tym lepsze jest samopoczucie, które przełoży się na chociażby wydajność w pracy. Źle zaprojektowany

•

odpowiednia ilość powietrza wentylacyjnego,;

system dostarczania świeżego powietrza będzie pogarszał ogólny komfort i może mieć wpływ na pogor-

•

kontrola jakości powietrza za pomocą stacji pomiarowej w odległości do 1,6 km,

szenie stanu zdrowia.

•

stosowanie odpowiednich filtrów powietrza,;

•

dostęp do otwieralnych okien w celu redukcji stężenia CO2,

•

zachowanie odpowiedniej odległości czerpni od wyrzutni (unikanie mieszania powietrza
pobieranego do budynku z tym zanieczyszczonym);

•

że przepływ powietrza w pomieszczeniach przyniesie skuteczną naturalną wentylację;

Zapewnienie optymalnych parametrów jakościowych oraz ilościowych powietrza wewnętrznego poprzez zastosowanie
odpowiednich technik lub urządzeń wentylacyjnych ma korzystny wpływ na zdrowie i powoduje, że użytkownicy budyn-

przy wyborze wentylacji naturalnej - dobrze jest przeprowadzić obliczenia, które udowodnią,

•

projekt wentylacji mechanicznej z naturalną; w razie większego zapotrzebowania umożliwia
zwiększanie wydajności wentylacji o co najmniej 30%;

ku czują się lepiej, zwiększa się ich produktywność i styl pracy. Utrzymanie jakości powietrza na odpowiednim poziomie
jest niezbędnym elementem przy projektowaniu budynków. Oddziaływanie środowiska wewnętrznego na użytkowników

•

stosowanie materiałów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO);

może wpływać na pogorszenie jego stanu zdrowia oraz ogólnego komfortu.

•

zainstalowanie czujników CO2 - wentylacja działa w zależności od stężenia PPM (pomiary
powinny być w granicach 400-800ppm); monitorowanie miejsc, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się dużej ilości osób w danym czasie (alarm powinien wskazywać nietypowe lub niebezpieczne warunki);

W celu realizacji odpowiednich praktyk należy kontrolować i - jeśli jest to niezbędne - redukować szkodliwe substancje mogące przedostawać się do pomieszczenia przez system wentylacji lub emisję od
elementów wykończenia budynku. W momencie zwiększenia ilości osób przebywających jednocześnie
w danym pomieszczeniu szczególnie istotna jest kontrola strumienia dostarczanego powietrza. Możliwość zwiększenia strumienia świeżego powietrza do zatłoczonego pomieszczenia pozwoli utrzymać
stężenie dwutlenku CO2 poniżej 800 ppm –poziom ten będzie gwarantować odpowiednią jakość powie-

•

kontrola systemów wentylacyjnych przed rozpoczęciem oraz w trakcie użytkowania;

•

utrzymanie wilgotności na poziomie 30-50%, oraz odpowiednio niskich stężeń formaldehydu,
lotnych związków organicznych, tlenku węgla, PM2,5, PM10, ozonu oraz innych substancji;

•

przewietrzanie budynku po wybudowaniu, a przed zasiedleniem;

•

zainstalowanie systemów wejściowych, które wychwytują brud i cząstki stałe mogące migrować do budynku przy regularnie używanych wejściach zewnętrznych (np. gumowych mat
wejściowych, które zapobiegają wniesieniu zanieczyszczeń z obuwia do budynku).

Zależność między stężeniem związków organicznych w powietrzu wewnętrznym (wyrażonym jako całkowita
zawartość związków organicznych TVOC) a ich potencjalną szkodliwością dla zdrowia.

µ
µ
µ

Zapewnienie dobrego środowiska akustycznego, przez stosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych, odpowiednich materiałów, a także urządzeń zgodnych z narodowymi praktykami i normami pozwala na stworzenie spokojnych warunków akustycznych w pracy i w domu.

Zastosowanie materiałów absorbujących dźwięki, systemów maskujących dźwięki i innych rozwiązań poprawiających
warunki akustyczne ma wpływ na komfort użytkownika, jego dobre samopoczucie i zdrowie: efektywność pracy w takich

W kategorii Akustyka zatwierdzonym narodowym standardem są normy:

miejscach zwiększa się, zmniejsza się zmęczenie użytkowników, poprawia koncentracja na wykonywanych zadaniach.

•

Zapewnia także większy stopień poufności w komunikacji.

PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych,

•

PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.

Alternatywnie przy określaniu maksymalnych poziomów hałasu można zastosować wytyczne wskazane przez BREEAM w powyższej tabeli. W razie przekroczenia zalecanych poziomów należy przeprowadzić prace mające na celu poprawę akustyki pomieszczeń oraz ponownie przeprowadzić pomiary,
Warto na samym początku powołać wykwalifikowanego akustyka, który zweryfikuje istniejące źródła
hałasu zewnętrznego, wykona pomiary akustyczne i wskaże rekomendacje dotyczące poprawy komfortu akustycznego, które powinny zostać wdrożone w projekcie. Wpływ na komfort akustyczny ma wybór
cichych urządzeń, dobranie odpowiedniej izolacji akustycznej, zastosowanie chłonnych powierzchni
(panele ścienne, sufitowe, miękkie wykładziny i dywany, meble z miękkimi obiciami), zastosowanie systemów maskowania dźwięku (sound masking systems).

•

na etapie doboru urządzeń i materiałów warto wybierać takie, które są zgodne z krajowymi
wytycznymi, międzynarodowymi standardami;

•

zadbanie o komfort wszystkich użytkowników w całym budynku – przyjęcie rozwiązań poprawiających komfort akustyczny nie tylko w obrębie miejsca pracy, ale też w miejsca spotkań,
przestrzeniach wspólnych,;

•

przystosowanie budynku dla niedosłyszących (np. instalując pętlę indukcyjną);

•

wybór materiałów o wysokim współczynniku redukcji hałasu NRC;

•

dobór cichych urządzeń.

przed przekazaniem obiektu do użytkowania.

Podstawą właściwej realizacji oświetlenia w budynku jest przemyślana aranżacja przestrzeni wewnętrznej, zapewniająca odpowiedni dostęp do światła naturalnego przez m.in. duże przeszklenia, odpowiednią odległość miejsc pracy od okien. Komfort pracy zapewnia możliwość regulacji wpadającego światła
dziennego poprzez elementy takie jak wewnętrzne lub zewnętrzne przysłony okienne np. żaluzje, ruchome panele, wysunięcia elewacji. W przypadku braku światła dziennego warto zapewnić indyIdeą jest zapewnienie dostępu do światła naturalnego i dostosowanie oświetlenia sztucznego do kom-

widualne sterowanie światłem sztucznym przez odpowiednie strefowanie. Dostęp do światła dziennego

fortowej pracy.

warto zweryfikować za pomocą analizy w specjalistycznym programie.
Dobre praktyki:
•

odpowiednio duże przeszklenia, w celu lepszego doświetlenia i zapewniania widoku z okna;

•

podział pomieszczeń na strefy oświetlenia (maksymalnie 40m2, osobną strefą powinny być
stanowiska przy oknach) i montaż sterowania oświetleniem przez użytkownika,;

Dbałość o oświetlenie wewnętrzne w budynku zapewnia większy komfort i produktywność użytkowników – przestrzeń
staje się bardziej przyjazna, lepiej się w niej pracuje, a zapewnienie środowiska oświetleniowego, które zmniejsza zakłó-

•

stosowanie zewnętrznych przysłon np. żaluzje, panele, wysunięcia elementów elewacji;

•

oświetlenie o współczynniku CRI > 80, a idealnie powyżej 90, co pozwala na dobre odwzorowanie koloru;

cenia fazy okołodobowej ma pozytywny wpływ na zdrowie, poprawia jakość snu i nastrój. Dobór odpowiednich opraw
i źródeł światła wpływa na odwzorowanie kolorów, co przekłada się na komfort i poprawę koncentracji, natomiast możli-

•

wia, że odbite od półki światło słoneczne wpada głębiej do pomieszczenia;

wość spoglądania na widok za oknem zmniejsza zmęczenie oczu i wpływa na poczucie więzi z naturalnym środowiskiem
zewnętrznym. Przemyślane rozwiązania powinny dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

zaprojektowanie półek świetlnych, odbijających światło słoneczne w kierunku sufitu, co spra-

•

wybór powierzchni o wyższych wartościach LRV (Light Reflectance Value);

•

zapewnienie odpowiedniego współczynnika przenikania światła i poziomu oświetlenia,
adekwatnego do wykonywanych czynności - projektowana równomierność oświetlenia
w obszarze zadania wzrokowego powinna być jak najlepsza tj. w zakresie 0,7 – 1, w obszarze
bezpośredniego otoczenia nie może być natomiast niższa niż 0.5, ponadto natężenie
oświetlenia obszaru w polu bezpośredniego otoczenia powinno być odpowiednio dobrane
do natężenia w polu zadania, zgodnie z poniższą tabelą:

Punktowane jest umożliwienie użytkownikom sterowania oświetleniem wewnętrznym, tak by mogli je
dostosować do wykonywanej czynności – należy zapewnić taką kontrolę dla większości stanowisk pracy, wraz z zapewnieniem odpowiedniej jakości oświetlenia. Dostęp do światła dziennego analizuje się
przy pomocy symulacji komputerowej.
Znaczenie ma również widok z okna – w systemie LEED 75%, a w systemie BREEAM 95% powierzchni
regularnie użytkowanych pomieszczeń powinno mieć zapewniony widok z okna na faunę, florę, niebo,
ruch uliczny lub inne budynki, jeśli są odpowiednio oddalone, a co najmniej 80% na niebo (BREEAM).
W systemie BREEAM należy przewidzieć rozwiązania pozwalające zredukować zjawisko olśnienia.
WELL zwraca uwagę na temperaturę barwową oświetlenia sztucznego, poprzez tzw. oświetlenie cyrkadialne, dostosowujące barwę oświetlenia dla danej pory dnia. Oprawy oświetleniowe nie powinny być
skierowane bezpośrednio na ekrany komputerów, należy także zainstalować rolety automatyczne bądź
ręczne. Podobnie jak w poprzednich systemach oceny, zachęca się do przeprowadzenia symulacji potwierdzającej poziomy oświetlenia od światła dziennego (Spatial Daylight Autonomy) oraz zidentyfikowanie przestrzeni, które są zbyt mocno oświetlone światłem dziennym (Annual Sunlight Exposure) i mogą
wymagać dodatkowych rolet lub innych elementów zacieniających na fasadzie.

•

ograniczanie ilości miejsc postojowych dla aut;

•

tworzenie miejsc postojowych dla samochodów elektrycznych, ze stacją do ładowania pojazdu;

•

promocja alternatywnych środków transportu: komunikacji miejskiej, dojazdu rowerem,
car-sharingu (również bike i skutersharingu) przez tworzenie udogodnień dla użytkowników tych
środków transportu, np.: zapewnianie zadaszonych stojaków na rowery, szatni i natrysków

Ograniczenie ilości miejsc parkingowych w budynku zmniejsza emisje związane z transportem, wpływa-

dla rowerzystów, stacji napraw rowerów, przyłączanie do sieci ścieżek rowerowych (jeśli istnie-

jąc pozytywnie na stan środowiska i zdrowie człowieka.

ją w pobliżu lub są planowane), tworzenie wygodnych dojść pieszych z bezpiecznymi przejściami, tworzenie systemów informacji dotyczących alternatywnych środków transportu
(np. z rozkładami jazdy autobusów, tramwajów, metra, pociągów w pobliżu obiektu);

Niższa dostępność miejsc parkingowych skłania do skorzystania z alternatywnych środków transportu (komunikacji
miejskiej, roweru, dojścia pieszo), przez co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO 2 i „korków” w mieście, natomiast
ograniczenie ilości miejsc parkingowych na zewnątrz budynku, a tym samym zmniejszenie powierzchni utwardzonych
przyczynia się do zmniejszenia spływu wód opadowych, zanieczyszczenia powietrza i powstawania efektu gorącej
wyspy.

Projektując budynek nie należy projektować więcej miejsc parkingowych niż tego wymagają obowiązujące przepisy i normy (m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy). Spełnienie tego warunku związane jest z przeliczeniem i wykazaniem ilości użytkowników
budynku przypadających na jedno miejsce parkingowe – im więcej osób przypada na jedno miejsce,
tym lepiej. Do obliczeń nie są brane pod uwagę miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, miejsca postoju motocykli i dedykowane użytkownikom car-sharingu
(współdzielenia samochodów).

•

zapewnienie floty rowerowej (w tym rowerów cargo) pracownikom;

•

przeprowadzenie ankiety w celu lepszego poznania potrzeb użytkowników związanych
z komunikacją i transportem do budynku.
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znaczone są bezpieczne przejścia dla pieszych, jeżeli ciągi piesze przecinają się z układem komunikacji
kołowej. Budynek powinno się projektować tak, aby był dostosowany i dostępny dla wszystkich potencjalnych użytkowników.
W systemie WELL podkreślony jest aspekt tworzenia architektury, która jednoczy, a nie dzieli. Kwestia
dostępności powinna także zostać wzięta pod uwagę przy projektowaniu otoczenia budynku (miejsc
parkingowych, wejść do budynku) i samego obiektu (możliwość skorzystania z windy, kolorystyka budynku, dostępność pomieszczeń – np. toalet, dobór wyposażenia, oświetlenia, parametrów instalacji
Ideą jest zapewnienie komfortu użytkowania i pozytywny odbiór przestrzeni przez jej użytkowników oraz

elektrycznej).

poczucia odpowiedzialności społecznej. Ważne jest zapewnienie równego dostępu dla wszystkich użytkowników, nie zapominając o osobach niepełnosprawnych, starszych i dzieciach. Osoby niepełnosprawne stanowią 12% społeczeństwa w Polsce*.

Warto zidentyfikować i wprowadzić do projektu rozwiązania, które będą efektywnie promować bezpieczne użytkowanie
i zadbać, by było to miejsce dostępne dla wszystkich, np. korzystając ze wskazówek odpowiednich norm lub systemów
certyfikacji takich jak „Obiekt Bez Barier”, opracowany przez Fundację Integracja, który dotyczy dostępności dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania się. Projektując układ komunikacyjny, priorytetowo powinno się traktować dojazd
rowerzystów i dojście dla pieszych do budynku – umożliwienie bezpiecznego skorzystania z udogodnień (np. stojaków
na rowery), łatwiejszy dostęp do budynku dla tych osób powoduje, że budynek staje się bardziej atrakcyjny i stwarza
możliwości elastycznego podróżowania. Tworząc infrastrukturę i udogodnienia należy myśleć z perspektywy przyszłych
użytkowników, wczuć się w rolę użytkownika końcowego (pieszego, rowerzysty, niepełnosprawnego), jednocześnie
stawiając na rozwiązania uniwersalne.

•

Uzgadnianie projektu z fundacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych;

•

włączanie nowych odcinków ścieżek rowerowych w istniejącą sieć;

•

lokalizowanie rowerowni na parterze, z dostępem wprost z drogi (może być to oddzielny budynek lub wydzielone pomieszczenie w budynku) - zwiększa to atrakcyjność roweru jako środka
komunikacji. Jeśli nie ma takiej możliwości i projektowana jest wąska rampa wjazdowa do garażu podziemnego, a stojaki są zlokalizowane na poziomie -1, to warto zastosować oddzielny
wjazd dla rowerzystów lub ewentualnie sygnalizację świetlną, aby zapewnić bezpieczeństwo
i ułatwiony dojazd;

•

łatwy dostęp do szafek rowerowych i prysznicy (karta dostępu, dedykowany kluczyk dla użytkowników);

BREEAM: wymagane jest zapewnienie minimalnych wskazanych szerokości dojść pieszych i dojazdów

•

zapewnienie dostępu do budynku także po standardowych godzinach użytkowania.

rowerowych, zapewnienie bezpośredniego dostępu do miejsc przeznaczonych do przechowywania
rowerów oraz bezpośredniego dojścia do wejścia do budynku. Ciągi piesze powinny umożliwiać praktyczne i dogodne dojście do przystanków komunikacji publicznej i obiektów usługowych w okolicy. Wy-

* źródło: GUS – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

budynku lub wybranie takich czynników, które mają zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej
(ODP) i potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) mniejszy niż 50.

Zmniejszenie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany powstających podczas wyciekania z instala-

•

zaprojektowanie budynku tak, by nie wymagał zastosowania czynników chłodniczych;

•

wybieranie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych z czynnikami
o jak najniższym GWP;

cji wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia budynku i użycie prośrodowiskowych czynników
•

chłodniczych.

projektowanie instalacji chłodniczych wykorzystujących czynniki chłodnicze o niskim GWP
i neutralne dla warstwy ozonowej;

•

ograniczenie zapotrzebowania na chłodzenie – należy rozważyć dostępne rozwiązania
pasywne, free cooling;

•

zmniejszanie zapotrzebowania na chłód na etapie projektowania budynku poprzez odpowiednią architekturę (odpowiednia ilość przeszkleń w fasadzie, strefowanie pomieszczeń
ze względu na wymaganą temperaturę, stosowanie żaluzji zewnętrznych);

•

wybór urządzeń, które pracują na jak najlepszych, prośrodowiskowych czynnikach;

Najlepszym rozwiązaniem jest nie stosowanie czynników chłodzących. W przypadku gdy nie jest to możliwe, najlepszą

na etapie projektowania należy przeanalizować kwestie zużycia energii przez urządzenia, wpływ

praktyką jest stosowanie prośrodowiskowych czynników chłodzących, tj z jak najmniejszym lub zerowym wskaźnikiem

zastosowanych czynników na środowisko; unikać urządzeń o wysokim ładunku czynnika

GWP* i jak najniższym wskaźnikiem ODP**.

chłodniczego;
•

projektowanie instalacji tak, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość wycieku czynników
do środowiska, a tam gdzie jest to możliwe stosowanie systemów wykrycia wycieków;

•

W systemie BREEAM punktowane jest całkowite wykluczenie czynników chłodzących z budynku lub
użycie czynników chłodzących, których potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) jest równy zero,
a w instalacji klimatyzacyjnej i urządzeniach przeznaczonych do ogrzewania lub chłodzenia budynku
czynniki charakteryzują się GWP mniejszym niż 10. W systemie punktowane jest również zainstalowanie systemu wykrywającego wyciek czynnika chłodzącego w urządzeniu i zabezpieczającego pozostałą
ilość czynnika przed dalszym wyciekaniem.
W systemie LEED wyklucza się użycie czynników chłodniczych na bazie chlorofluorowęglowodorów
(CFC) w systemach wentylacji i ogrzewania. Punktowane jest wykluczenie czynników chłodzących

z

*GWP – Global Warming Potential – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik, pozwalający
ocenić wpływ danej substancji na efekt cieplarniany w porównaniu do CO2 (GWPCO2 = 1)
**ODP – Ozone Depletion Potential – potencjał niszczenia warstwy ozonowej - wskaźnik pozwalający ocenić
wpływ danej substancji na warstwę ozonową w porównaniu do czynnika R11 (ODPR11 = 1)

zastosowanie układu chłodzenia absorpcyjnego - wykorzystanie ciepła do produkcji chłodu.

•

ograniczenie świecenia w górę – np. przez wybór odpowiedniej oprawy, która pozwala kontrolować kierunek/kąt padania światła, zmniejszenie natężenia oświetlenia;

•

rezygnacja z nocnego oświetlenia reklam, banerów, szyldów itp.;

•

zapewnienie możliwości sterowania poprzez czujniki natężenia oświetlenia z dostosowaniem
mocy oprawy lub harmonogramy w BMS oraz stosowanie stref oświetlenia;

Celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko poprzez ograniczenie
zarówno emisji zanieczyszczeń wywoływanych hałasem, jak i redukcji zjawiska łuny miejskiej, będącej
skutkiem nadmiernego wykorzystania oświetlenia zewnętrznego.

•

stosowanie materiałów odbijających światło na zewnątrz budynku - powierzchnie z wyższym współczynnikiem SRI (Solar Reflectance Index – współczynnik odbicia promieniowania
słonecznego) poprawiają poziom oświetlenia, przy okazji zmniejszając efekt miejskiej wyspy
ciepła (wzrost temperatury powietrza w mieście w stosunku do temperatury powietrza poza
miastem).

Korzystanie z oświetlenia zewnętrznego, tylko gdy jest ono niezbędne (kwestie związane z transportem i bezpieczeństwem użytkowników), ma na celu minimalizację jego wpływu na okoliczną dziką przyrodę i rytm dobowy zwierząt.
Źle zaprojektowane oświetlenie może negatywnie oddziaływać również na funkcjonowanie sąsiednich nieruchomości.
Wszelkie urządzenia i ich umiejscowienie nie powinny przyczyniać się do nadmiernej emisji hałasu – zmniejszenie
poziomu decybeli wpływa pozytywnie na komfort użytkowników i efektywność ich pracy.

Jeżeli w promieniu 800m od budynku znajdują się inne obiekty, wykwalifikowany specjalista powinien
przeprowadzić analizę wpływu hałasu generowanego przez budynek na te obiekty, określając poziom
hałasu w tle przed wybudowaniem ocenianego budynku i prognozowany wpływ po wybudowaniu.
Wymagane jest, aby różnica między hałasem generowanym przez budynek a hałasem istniejącym nie
była większa niż +5dB za dnia i +3dB w nocy. W przypadku gdy warunek nie został spełniony, w projekcie należy uwzględnić rozwiązania, które zmniejszą poziom generowanego hałasu, wskazane przez
wykwalifikowanego akustyka.

W systemie LEED wskazany jest maksymalny dozwolony procent całości lumenów oprawy zewnętrznej , jaki może być emitowany do góry. Oprócz tego należy przeprowadzić analizę oświetlenia zewnętrznego pod względem light tresspass, czyli strumienia świetlnego świecącego w górną półprzestrzeń*.

- skonsultowanie projektu z akustykiem,
- zastosowanie w budynku izolacji akustycznych, ekranów, tłumików.

W systemie BREEAM należy wykazać:
- zgodność zewnętrznego oświetlenia służącego zwiększeniu bezpieczeństwa oraz podświetlanych
zewnętrznych elementów reklamowych ze wskazanymi normami,
- możliwość wyłączenia oświetlenia zewnętrznego (poza oświetleniem podyktowanym bezpieczeństwem) w godzinach 23:00 – 7:00.

- poszanowanie sąsiadów i zwierząt nocnych,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię do oświetlenia,
- ograniczenie hałasu.

* light tresspass - to światło, które pojawia się w niepożądanych miejscach (np. na tarasie u sąsiadów)

LEED: Oceniany jest dobór materiałów wykończeniowych dachu, dojść i dojazdów pod względem ich
zdolności do odbijania promieni słonecznych.Wykorzystanie zieleni i struktur (np. pergoli) w celu zacienienia terenu, zastosowanie nawierzchni o otwartej strukturze. Ważna jest także powierzchnia terenu
zielonego – powinna stanowić minimum 30% całej powierzchni działki, z czego ¼ powinna być pokryta
roślinnością (nie bierze się pod uwagę trawy „z rolki”).
WELL: W projekcie warto zapewnić użytkownikom dostęp do terenów zielonych oraz elementów małej
architktury i uwzględnić udostepnienie przestrzeni, materiałów i narzędzi do uprawy warzyw i owoców.
Chcąc promować interakcję z naturą i rekreację na świeżym powietrzu powinno się tworzyć przyjazne
otoczenie dla użytkowników poprawiając jakość środowiska przyrodniczego wokół rozpatrywanej przestrzeni. Odpowiednio kształtowane otoczenie wspiera samopoczucie emocjonalne i psychiczne.

•

współpraca z ekologiem: stworzenie raportu dotyczącego stanu ekologicznego terenu,
promocja gatunków rodzimych, tworzenia nowych siedlisk;

•

wnątrz jak i wewnątrz budynku, dodatkowo projektowanie zieleni na dachach – wpływa na sa-

Zachowanie i ochrona istniejącej zieleni jest pierwszym krokiem, jaki należy podjąć. Projektując obiekt, należy brać pod

mopoczucie użytkowników, budynek mniej się nagrzewa i nie wpływa negatywnie na efekt miej-

uwagę potrzeby oraz wymagania użytkowników nie tylko w zakresie dostępu do funkcji budynku, ale także zapewnić im
dostęp do jak największej ilości terenów zielonych. Oprócz korzyści dla środowiska, zwiększenie bioróżnorodności
(najlepiej w oparciu o gatunki rodzime) pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Człowiek lubi zieleń.
W projekcie zagospodarowania dobrze jest wybrać wysokosprawne oświetlenie, które nie będzie zanieczyszczać nieba
i maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

zwiększenie ilości zieleni (i umożliwienie użytkownikom korzystania z niej) zarówno na ze-

skiej wyspy ciepła*;
•

wprowadzanie gatunków rodzimych, miododajnych, atrakcyjnych dla ptaków i owadów, tworzących siedliska dla lokalnej fauny;

•

tworzenie ogrodów warzywnych na terenach zielonych, na gruncie lub na dachu budynków –
skrzynie do uprawy roślin, jeżeli teren jest zabetonowany, systemy hydroponiczne
i aquaponiczne;

•

tworzenie bogatych i różnorodnych terenów zieleni na gruncie lub na dachach budynków,
które są dostępne dla użytkowników, stawianie na duże założenia zieleni - trawę, tworzenie łąk
kwietnych, parki z drzewami zamiast niewielkich skwerków i drzewek w donicach, zielonych
ścian w formie pnączy;

•

nasadzenia znacznej ilości drzew, wykorzystanie drzew do zacienienia terenu,;

•

wprowadzanie rozwiązań umożliwiających infiltrację wody i elementów zielonej infrastruktury,
tj. studnie, rowy, niecki chłonne, ogrody deszczowe, zielone parkingi;

•

wprowadzenie żywych roślin i zielonych ścian do wnętrza budynku, tworzenie fontann,
ścian wodnych lub innych elementów wodnych z odpowiednim systemem oczyszczania,

•

wybór opraw zewnętrznych o odpowiedniej skuteczności świetlnej;

•

odpowiednie zaprojektowanie systemu BMS (sterowniki i czujniki pozwalające na kontrolę
natężenia oświetlenia z dostosowaniem mocy oprawy);

•

możliwość sekwencyjnego wyłączania opraw zewnętrznych - detekcja obecności;

•

wybór jasnych materiałów (również nawierzchni chodników i alejek), o wysokim wskaźniku
SRI, odbijających promieniowanie słoneczne – zmniejsza nagrzewanie powierzchni.

BREEAM: Budynek funkcjonuje bez oświetlenia zewnętrznego lub przyjęte oświetlenie jest kontrolowa-

*efekt miejskiej wyspy ciepła

ne automatycznie i osiąga wskazane wartości skuteczności świetlnej. Współpraca z ekologiem, który

zabudowane, pozbawione roślinności charakteryzują się wyższą temperaturą niż tereny wiejskie

opracuje raport nt. bioróżnorodności na działce i wdrożenie określonej liczby jego zaleceń.

i podmiejskie.

zjawisko zauważalne na obszarach silnie zurbanizowanych

tereny gęsto

Celem jest ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx), które mają negatywny wpływ na układ oddechowy.

Należy projektować budynek tak, aby ograniczyć jego zapotrzebowanie na energię oraz stosować niskoemisyjne źródła
ciepła/chłodu lub ograniczyć korzystanie z kominków, pieców, nagrzewnic powodujących wytwarzanie szkodliwych
substancji do otoczenia. Ważna jest także kontrola ruchu pojazdów i ich wpływu na lokalne środowisko.

W kwestii zanieczyszczenia powietrza, należy zbadać poziom emisji NOx (tlenków azotu) w systemie
ogrzewania i chłodzenia budynku i podgrzewania wody. Należy wybierać rozwiązania o niskiej emisji
spalin, które spełniają wymagania w zakresie zanieczyszczeń. Ruch samochodowy powinien odbywać
się z dala od wlotów powietrza do budynków.

- urządzenia grzewcze i chłodzące w budynku oraz system podgrzewania wody zasilać energią pochodzącą z odnawialnych źródeł lub takich, które powodują niewielką emisję zanieczyszczeń.
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Należy nadmienić, że obliczenia zostały w tym przypadku wykonane zgodnie z metodologią BREEAM,
która narzuca ocenę poszczególnych elementów budynku, skupiając się przede wszystki na strukturze
i bryle budynku, wyłączając z oceny instalacje, czy obszar wokół budynku.
Wyraźny jest dominujący charakter Fazy użytkowania budynku (B1-B7) w przyjętym 60-cio letnim okresie użytkowania. Stanowi on 82,3% całości wyprodukowanego dwutlenku węgla. Wynik ten powinien
skłaniać do projektowania budynków charakteryzujących się niskim zapotrzebowaniem energetycznym,
korzystających z alternatywnych źródeł energii, a także wykorzystujących wydajne systemy zużycia
Korzystanie z narzędzi do oceny cyklu życia budynku ma wpływ na bardziej świadomy wybór materiałów budowlanych – promowany jest wybór materiałów o niskim oddziaływaniu na środowisko naturalne

wody. A co z optymalizacją materiałową? Czy istnieją sposoby, które będą prowadzić do korzystniejszych wyników?

w całym cyklu życia budynku.

Do oceny wpływu budynków na środowisko służą dedykowane narzędzia. Jednym z nich jest analiza Life Cycle Assessment (LCA), która opiera się na ocenie całego cyklu życia budynku lub jego głównych elementów. Zgodnie z normą
PN-EN 15978:2012* analiza ta bazuje na podziale procesu danej inwestycji na jej poszczególne fazy:
• Faza wyrobu (A1 – A3),
• Faza budowy (A4 i A5),
• Faza użytkowania (B1 – B7),
• Faza końca życia (C1 – C4),
• Wpływy zewnętrzne (D).

•

przyjęcie polityki zakupu produktów budowlanych, w której określone zostaną cele

Analiza poszczególnych faz pozwala wdrażać rozwiązania i przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na

i procedury związane z wyborem materiałów i monitorowanie zgodności z przyjętą polityką

środowisko. Udział każdej z faz w ilości wyprodukowanego węgla na potrzeby wybudowania i użytkowa-

na późniejszych etapach;

nia budynku jest zależny od wykorzystanych w nim materiałów oraz przyjętych rozwiązań projektowych.

•

stosowanie materiałów i rozwiązań o mniejszym śladzie węglowym – mogą to być również
materiały pochodzenia naturalnego, takie jak drewno. Doskonałym przykładem jego zastosowania jest najwyższy drewniany wieżowiec zaprojektowany przez Sweco;

Udział każdej z faz w ilości wyprodukowanego węgla na potrzeby wybudowania i użytkowania budynku
jest zależny od wykorzystanych w nim materiałów oraz przyjętych rozwiązań projektowych. Na wykresie
poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych faz w śladzie węglowym dla przykładowego
budynku biurowego o powierzchni całkowitej ok. 20 tys. m2. Ilość wyprodukowanego dwutlenku węgla
dla tego budynku wyniosła ponad 45 tys. ton, co odpowiada wskaźnikowi 41 kgCO2e/m2/rok.

•

projektowanie elementów o zoptymalizowanych wymiarach względem zapewnianej nośności;

•

wykorzystywanie materiałów budowlanych odpornych na czynniki zewnętrzne.

W systemie LEED i BREEAM należy przeprowadzić analizę LCA (posługując się normami PN-EN ISO
14044:2009*, lub PN-EN 15978:2012**), biorąc pod uwagę wskazane elementy budynku i zastosować
się do wskazanych rekomendacji.
W systemie LEED, dodatkowo należy porównać obiekt projektowany z budynkiem referencyjnym
i wykazać co najmniej 10% redukcji w stosunku do budynku referencyjnego, w co najmniej trzech
aspektach wpływających negatywnie na środowisko. Jednym z nim musi być aspekt globalnego ocieplenia (emisja gazów, GWP) Pozostałe dwa aspekty do wyboru z poniższych:
•

niszczenie stratosferycznej warstwy ozonowej,

•

zakwaszanie gleby i wód,

•

eutrofizacja,

•

tworzenie się ozonu troposferycznego,

•

wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów energii.

Natomiast w żadnym z podanych aspektów budynek projektowany nie może wykazać powyżej 5%
wzrostu.
W systemie WELL oceniany jest wybór materiałów wykończeniowych posiadających deklaracje dotyczące wpływu na zdrowie ludzkie (Declare Label, Health Product Declaration).

*PN-EN ISO 14044:2009 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne
**PN-EN 15978:2012 - Zrównoważone obiekty budowlane - Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków - Metoda obliczania
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LEED uznaje kilka podstawowych strategii tworzenia budynku startowego. Wszystkie muszą opierać się
o budynek identyczny z budynkiem ocenianym w następującym zakresie: zakres analizy LCA, funkcja
budynku, rozmiar, orientacja, lokalizacja, zużycie energii na etapie eksploatacji.
Występują 4 opcje tworzenia budynku startowego (podstawowego):
opcja 1 – tworzenie wariantu na bazie propozycji projektowej,
opcja 2 – użycie projektu z wczesnego etapu,
opcja 3 - użycie modelu alternatywnego budynku,
opcja 4 - za pomocą projektu archetypu.
Wybór właściwej strategii bazowej jest niezbędny do prawidłowego i wydajnego przeprowadzenia analizy
LCA.
Kredyt ten musi zostać zainicjowany i przedłożony na etapie projektowania, a następnie powtórzony
po zakończeniu budowy.

- tj. okres użytkowania technicznego, lokalizacja, materiały. Do tego niezbędne jest zestawienie materiałowe (bill of materials) z rozbiciem na poszczególne elementy budynku zgodnie z metodologią Mrc1;
wymagana jest baza danych, zawierająca informacje o śladzie węglowym, najczęściej dostępna
w narzędziu do wykonywania analiz LCA jak np. OneClickLCA.

Do tego niezbędne jest zestawienie materiałowe (bill of materials) z rozbiciem na poszczególne elementy budynku zgodnie z metodologią Mat01; wymagana jest baza danych, zawierająca informacje
o śladzie węglowym, najczęściej dostępna w narzędziu do wykonywania analiz LCA jak np.
OneClickLCA.
Powtórz kroki 2-4 dla budynku startowego.
Należy wprowadzić materiały dla obowiązkowych elementów (mandatory), a także pozostałe
naodpowiedni poziom punktacji.

Niektóre systemy BREEAM (na przykład RFO 2015) wymagają wykazania, w jaki sposób LCA
przyniosło korzyści budynkowi pod względem pomiaru i ograniczenia jego wpływu na środowisko.

Określ zakres co najmniej pięciu produktów na etapie projektowania i zainstalowanych na etapie
po zakończeniu budowy, które są objęte EPD. Otrzymasz dodatkowy kredyt tzw. exemplary, jeśli zastosowanych zostanie 10 EPD. Możliwe jest posiadanie tylko dwóch EPD na grupę klasyfikacyjną (zgodnie
z klasyfikacją Mat 03). Każdorazowo należy sprawdzić daty ważności deklaracji (deklaracje ważne
są przez 5 lat).

biologiczne: roślinność (wegetacja), szkodniki i insekty;
zanieczyszczenia: skażone powietrze i grunty;
•

zidentyfikować potencjalne źródła, z których woda pod różną postacią może przedostawać się
do budynku, zalegać i wpływać na degradację materiałów – a w konsekwencji rozwój bakterii
i pleśni – i wdrożyć rozwiązania minimalizujące te zagrożenia.

Elementy budynku będą wymagać rzadszych wymian, szczególnie te wystawione na negatywne oddziaływanie otoczenia, jeśli je odpowiednio dobierzemy, zabezpieczymy i będziemy o nie dbać. Aby te zadania wykonać dobrze, należy zacząć od wyboru optymalnego rozwiązania, poprzez sprawdzenie dostępnych na rynku materiałów analizując ich odporność, trwałość i proponując takie rozwiązania, aby możliwie wydłużyć ich cykl życia w strukturze budynku.

W miejscach narażonych na uszkodzenia i degradację dobrze jest zaprojektować elementy zabezpieczające, np.:
•

słupki, barierki lub podwyższone krawężniki w miejscach dostaw i w miejscach opuszczania
pojazdów przez pasażerów,

•

trwałe i odporne elementy elewacji zewnętrznej budynku do 2 metrów wysokości (nie zwalnia to
z konieczności zastosowania zabezpieczenia fasady w miejscach manewru pojazdów),

W projekcie należy uwzględnić rozwiązania redukujące potencjalną degradację materiałów narażonych na działanie

•

poręcze/listwy zabezpieczające na ścianach korytarzy,

czynników środowiskowych (korozję, zmianę kształtu przez wydłużenie lub kurczenie, wyblaknięcie lub przebarwienie,

•

blachy odbojowe na drzwiach (w miejscach ruchu wózków etc.),

gnicie, wypłukanie z substancji chemicznych, sparzenie, topienie, krystalizacja soli, przetarcie). Świadome projektowa-

•

projektowanie trwałych łączeń rur,

nie, stosowanie rozwiązań oraz strategii ograniczających szkody spowodowane przez wodę dostającą się do budynku

•

ograniczać kontakt materiałów porowatych z wodą,

z różnych źródeł i pod różną postacią pozwala na ograniczenie potencjału rozwoju bakterii oraz pleśni w budynkach,

•

odpowiednio magazynować wody opadowe w szczelnych zbiornikach,

związanej z infiltracją wody i kondensacją.

•

odseparować magazyny z materiałami wrażliwymi na wilgoć.

Mniejsza częstotliwość wymiany elementów oraz napraw wnikających ze złego zabezpieczenia skutkuje

Należy:
•

używać trwałych materiałów, eliminujących potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń;

•

zabezpieczyć miejsca intensywnego ruchu pieszych w głównych wejściach do budynku
i elementów arterii komunikacyjnych – korytarzy, wind, schodów i drzwi;

•

zabezpieczyć przeciw kolizjom przestrzeń w obrębie 1 metra od potencjalnych stref manewrowania pojazdów lub wózków wewnątrz budynku (kuchnie, korytarze strefy dostaw, magazyny),
w obrębie fasady budynku i na parkingach, wszędzie tam gdzie występują strefy manewru
pojazdów oraz 2 metrów w strefie dostaw;

•

elementy budynku wystawione na działanie czynników zewnętrznych powinny zostać zaprojektowane i zabezpieczone tak, aby ograniczyć degradację materiału. Pod pojęciem czynniki
zewnętrzne należy rozumieć czynniki:
środowiskowe: promieniowanie słoneczne, wahania temperaturowe, woda lub wilgoć, wiatr,
opady atmosferyczne, ekstremalne warunki pogodowe jak silne prędkości wiatru, powodzie,
ulewy, śniegi;

mniejszą ilością materiałów wykorzystanych w czasie eksploatacji budynku, pozwala zaoszczędzić
czas, pieniądze, utajony ślad węglowy.
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•

zamontowanie liczników – może pomóc zidentyfikować usterki i nieszczelność instalacji
wodnych, śledzić zużycie wody, a udostępnienie danych o zużyciu – motywować użytkowników do bardziej odpowiedzialnego i oszczędnego korzystania z wody w budynku;

•

wybór urządzeń zużywających mniej wody, zgodnie z poniższym:

Ideą jest ochrona zasobów wody pitnej przez zmniejszenie zużycia wody w budynkach - pod uwagę

–

brane jest dzienne zużycie wody w toaletach, łazienkach, kuchni, pomieszczeniach socjalnych.

–

Warto przeanalizować możliwości „recyklingu” wody: w instalacjach sanitarnych typowo wykorzystuje się wodę pitną,
jednak w niektórych elementach budynku możliwe jest zastosowanie wody odzyskanej, czyli wody zużytej poddanej
oczyszczaniu, przeznaczonej do armatury niewymagającej wody pitnej. Proces oczyszczania można dostosować
do wymagań jakości wody względem planowanego ponownego wykorzystania (np. woda z recyklingu do podlewania
roślin wymaga mniejszego uzdatniania niż woda z recyklingu przeznaczona do picia).
Typowo „recykling” w odniesieniu do wody należy rozumieć jako jej odzyskanie i ponowne wykorzystanie. Osobnym
sposobem ponownego wykorzystania wody jest użycie wody szarej (czyli wody z umywalki, wanny, prysznica, pralki,
ale nie toalety!), która najczęściej przeznaczona jest do podlewania lub do spłukiwania toalet. Innym rozwiązaniem jest
instalacja systemów zbierających i wykorzystujących wodę deszczową.

Znaczenie ma także specyfikacja zainstalowanych sprzętów. Wybór wydajniejszych sprzętów
i instalacji hydraulicznych, czy nawet zmiana spłuczek może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę.

Projektując instalacje sanitarne należy ocenić wydajność sprzętów zużywających wodę. Zapotrzebowanie na wodę określa się w ilości litrów zużywanych przez jednego użytkownika w ciągu jednego dnia.
Wynik należy porównać z budynkiem referencyjnym. Ocenie poddawane są toalety, pisuary, krany,
prysznice, wanny, zmywarki i pralki. Jeżeli część wody wykorzystywanej w budynku jest wodą szarą lub
deszczową, należy proporcjonalnie pomniejszyć ilość zużytej wody. W systemie BREEAM wymagane
jest zmniejszenie zużycia wody projektowanego budynku względem referencyjnego budynku o min.
12,5%, w LEED o 20%. Osiągnięcie większego procentowego ograniczenia zużycia wody wiąże się
z dodatkowymi punktami, a jeśli osiągnięte zostanie ponad 50-55% redukcji (w zależności od strefy
opadów), możliwe jest zdobycie maksymalnej ilości kredytów.

powinien mieć możliwość podłączenia do systemu BMS (system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku) za pomocą impulsowego wyjścia sygnału lub odczytu bezprzewodowego.
Dotyczy to również wodomierza na przyłączu wody do budynku.
W systemie LEED dodatkowe punkty można zdobyć za zainstalowanie liczników na minimum dwóch
z podanych podsystemów: system irygacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, system ogrzewania wody,
system wody odzyskanej, inne systemy – minimum 80% szacowanego dziennego zużycia wody
używanej, np. do nawilżania powietrza, zmywarek, pralek, basenów lub innych elementów
Monitorowanie zużycia wody może pomóc zidentyfikować usterki i nieszczelność instalacji wodnych,

zużywających wodę.

a także zoptymalizować jej zużycie. Ponadto pomaga budować świadomość użytkowników w tej kwestii.

Udostępnienie użytkownikom danych z wodomierzy w przystępnej formie może pomóc uświadomić
im ilości zużywanej wody w budynku i zmotywować do bardziej odpowiedzialnego i oszczędnego
Warto wykorzystać liczniki i podliczniki jako narzędzie pomocne w zarządzaniu wodą oraz identyfikowaniu szans

korzystania z wody w budynku.

na dodatkową oszczędność wody i finansów.

Poprzez monitoring można lepiej zrozumieć zużycie wody w różnych okresach użytkowania budynku.
Po zastosowaniu monitoringu w różnych przestrzeniach, np. na różnych piętrach, stosując oddzielne
wodomierze z funkcją zdalnego odczytu (np. poprzez podłączenie do systemu BMS) możliwa jest
identyfikacji zużycia w tej przestrzeni i reagowania w odpowiednim momencie. Korelacja ilości użytkowników przebywających na danym piętrze ze zużyciem wody, pozwoli na lepsze zrozumienie zużycia
i optymalizację (np. poprzez uświadamianie i zachętę do oszczędzania w miejscach, gdzie to zużycie
jest nadmierne).

Należy zainstalować stałe urządzenia do pomiaru wody pitnej używanej w budynku, dla systemu włącznie z wodą użytą na działce, na której znajduje się budynek, a dla BREEAM – tylko jeśli zużycie wody
na zewnątrz stanowi więcej niż 10% całkowitego zapotrzebowania budynku na wodę. Minimalnym
zakresem jest opomiarowanie całkowitego zużycia wody pitnej.
Na podstawie danych z liczników sporządza się podsumowanie miesięcznego i rocznego zużycia wody.
Odczyt wodomierzy może być przeprowadzany automatycznie lub manualnie. Każdy z liczników

Urządzenia kontrolujące, które mogą działać z zaworem to:
•

sterownik czasowy (po określonym przedziale czasowym),

•

programowany kontroler czasowy (w określonych momentach),

•

regulator objętości (po osiągnięciu maksymalnej objętości napełnienia) ,

•

detektor obecności (po wykryciu ruchu przez czujkę),

•

centralna jednostka sterująca .

W certyfikacji punktowane są systemy wykrywania przecieku u źródła. System ten powinien być:

•

zmniejszone ryzyko nagłej awarii i zalania pomieszczeń,

a) zautomatyzowany z funkcją alarmu przy pojawieniu się wycieku;

•

oszczędność wody i w konsekwencji – pieniędzy.

Celem tego zagadnienia jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na wykrycie wycieków, które
normalnie nie zostałyby wykryte i zmniejszenie ich negatywnego wpływu.

Należy:
•

zainstalować odpowiednio skonfigurowany system monitoringu pozwalający na wykrycie ponadnormatywnego
zużycia wody w budynku i zasygnalizowanie tego zjawiska;

•

zaplanować w budynku system zapobiegający małym wyciekom wody;

•

zainstalować zawór elektromagnetyczny z kompatybilnym urządzeniem kontrolującym w miejscach, gdzie
chcemy kontrolować mikrowycieki, np. toalety;

•

wykorzystać system BMS w budynku do pełnienia funkcji detektora wycieku przez podłączenie modułu wykrywającego nawet niewielkie ilości wody (np. w postaci kabla, sond punktowych czy tacy ociekowej).

Głównym źródłem małych i trudnych do wykrycia wycieków są spłuczki WC, dlatego warto zapobiegać niepotrzebnym
zużyciom wody przez odcięcie dopływu podczas nieużytkowania obiektu, bloków toalet lub pojedynczych toalet.
Systemy wykrywania i odcinania dopływu wody przez zawory elektromagnetyczne pozwala
szybko wykrywać zagrożenia i jednocześnie im zapobiegać. Pozwala to zarówno chronić mienie,
jak i zasoby wody.

b) inicjowany gdy przepływ wody przekroczy zakładany poziom zużycia dla danej pory;
c) zdolny do wykrycia różnych przepływów: nadmiernie wysokich, długotrwałych, niskich;
d) programowalny, by móc dostosować go do wymagań użytkownika;
e) powinien unikać fałszywych alarmów w normalnym działaniu dużych odbiorników wody np.: chillerów.
By otrzymać kolejny punkt w systemie BREEAM, w projekcie należy również przewidzieć zawory
elektromagnetyczne w każdym bloku toalet, odcinające dopływ wody do urządzeń podczas nieobecności użytkownika w węźle sanitarnym.

urządzenia, tak aby nie przekroczyć maksymalnych poziomów tych parametrów. Częściowe zastąpienie
wody pitnej wodą odzyskaną, a także zwiększenie poziomu filtracji lub wpływ na działanie skraplacza
powodujące zwiększenie cyklów obiegu wody chłodzącej pozwoli na uzyskanie punktów
w tej kategorii.

Wybór wydajniejszych sprzętów i instalacji hydraulicznych pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie
budynku na wodę i chronić zasoby wody pitnej. W systemach o wysokim zapotrzebowaniu na wodę
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, może pomóc ograniczyć jej zużycie.

•

zmniejszenie ilości zieleni wymagającej podlewania;

•

zastosowanie rodzimych gatunków roślin - dla nich wystarczającym nawodnieniem będą
opady deszczu;

•

nawadnianie kropelkowe wyposażone w czujniki inteligentne jest wysokoefektywną metodą
rozprowadzania wody równomiernie przy korzeniach roślin, dzięki czemu woda nie zalega
na gruncie. Podlewanie kropelkowe należy realizować strefowo, zgodnie z różnorodnością

Warto wziąć pod uwagę wydajność zużycia wody przez urządzenia i systemy inne niż sanitarne. Ważny jest również

gatunków w rabacie. Każda strefa powinna być wyposażona w inteligentny czujnik wilgotności

dobór zieleni i jej układ – gatunki powinno się dobierać pod względem klimatu, pamiętając o zaprojektowaniu wydajnego

gleby uwzględniający wymagania gatunku i warunki atmosferyczne;

systemu nawadniania, który pozwoli zmniejszyć ilość wody potrzebną do utrzymania zieleni. Ilość wody zużywanej

•

nawadnianie wodą odzyskaną lub zretencjonowaną wodą deszczową;

w systemach ogrzewania i chłodzenia budynku oraz w sprzętach takich jak pralki czy zmywarki można ograniczyć, wy-

•

użycie armatury o niskim przepływie wody;

bierając wydajniejsze urządzenia lub wykorzystując w tym celu wodę deszczową lub nieuzdatnioną.

•

instalacja liczników, w celu kontrolowania ilości wody, jaka jest zużywana do podlewania
i w głównych systemach zużywających wodę w budynku;

•

użycie wody deszczowej lub odzyskanej i instalacja systemu odzysku wody w myjni
samochodowej;

•

dla obiektów o znacznym zużyciu wody, gdzie nie jest wymagane korzystanie z wody zdatnej
do spożycia (m.in. pralnie i baseny), dobrze jest realizować odzyskiwanie wody.

LEED: Należy oszacować ilość wody potrzebnej do nawadniania zieleni, do obliczeń biorąc miesiąc,
w którym zachodzi największa potrzeba podlewania roślin, w oparciu o początkowe założenia
projektowe. Następnie trzeba wyliczyć procent redukcji wody pitnej użytej na zewnątrz budynku, uzyskany dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań – zastosowaniu wydajnego systemu nawadniającego
lub poprzez wybór odpowiednich gatunków roślin. Obowiązkowym zakresem jest zmniejszenie zużycia
o 30%. Osiągnięcie większego procentowego ograniczenia zużycia wody (50% lub 100%) pozwoli na
osiągnięcie dodatkowych punktów. Pełen zakres punktów uzyskuje się również jeśli wykazane będzie,
że cały układ zieleni zastosowanej na terenie nie wymaga podlewania.
Analizując zapotrzebowanie budynku na wodę trzeba pamiętać o innych urządzeniach, które mogą mieć
wpływ na całkowite zużycie wody: baseny i komercyjne myjnie samochodowe.
Dla wież chłodniczych i skraplaczy wyparnych należy przeprowadzić jednorazowe badanie użytej wody
pitnej, które pozwoli zoptymalizować pracę urządzenia. Należy zmierzyć minimum pięć z podanych
parametrów: poziom CaCO3 (maksymalnie 1000 ppm), zasadowość ogólną (maksymalnie 1000 ppm),
SiO2 (maksymalnie 100 ppm), chlorki (maksymalnie 250 ppm), przewodnictwo elektryczne
(maksymalnie 2000 µ S/cm). Po przeanalizowaniu, należy obliczyć i ograniczyć ilość cyklów pracy

Dla spełnienia kryteriów systemu LEED należy zredukować objętość spływu powierzchniowego z terenu
inwestycji. Kryteria te można realizować na dwa sposoby: wykazać, że na terenie możliwe będzie zagospodarowanie 95-98% wysokości opadów dobowych lub takiej ilości wody opadowej, o jaką powiększyła
się roczna suma spływów po wybudowaniu obiektu.

Celem jest zredukowanie ilości wód opadowych trafiających do kanalizacji miejskiej, przy wykorzystaniu
zrównoważonych rozwiązań odwodnienia – czyli bazujących na działaniu naturalnych systemów hydrologicznych. Rozwiązanie problemu wody deszczowej na terenie inwestycji pozwoli zmniejszyć zagrożenia lokalnych podtopień i przyczynia się do poprawy jakości wody.

Dobrym pomysłem jest zmiana powierzchni nieprzepuszczających na przepuszczające wodę, tj. m.in.
nawierzchnie żwirowe, kostki i płyty z otworami, porowate nawierzchnie mineralne, które umożliwiają
swobodny przepływ wody Zastosowanie rozwiązań SuDS/LID pozwala na spowalnianie, gromadzenie
i wykorzystywanie wody na terenie inwestycji. Ideą technik SuDS jest poprawa jakości spływów
deszczowych i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym zwiększeniu korzyści dla środowiska. Takie rozwiązania to m.in.:

Warto zaprojektować budynek i jego otoczenie, tak aby ulewne deszcze nie spowodowały przeciążenia sieci kanalizacyjnej lub lokalnego podtopienia. Warto przyjrzeć się utwardzonym nawierzchniom wokół budynku. Duża ich ilość
w projekcie spowoduje, że woda spływając po chodnikach, drogach, parkingach ulega zanieczyszczeniu. Problemy te
można rozwiązać projektując zrównoważony system odwodnienia (SuDS – Sustainable Drainage System, LID
– Low Impact Development), który ma korzystny wpływ na środowisko, ponieważ naśladuje naturę. Przykładem takiego
rozwiązania jest obszar bioretencyjny (tzw. ogród deszczowy), zielony dach, biomokradło, gdzie przepływ wody jest
spowalniany przez odpowiednie ukształtowanie terenu, a jej część zostaje wchłonięta przez
roślinność. Dodatkowo, rozwój mikroorganizmów przyczynia się do filtracji zanieczyszczeń.

Należy przyjąć rozwiązania, które ograniczą spływ powierzchniowy wód opadowych, tak aby nie był
większy niż odpływ do systemu kanalizacji sprzed budowy. W tym celu można:
- ograniczyć przykrywanie terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi,
- wykorzystać zgromadzoną wodę deszczową w budynku, np. do spłukiwania toalet,
- zaprojektować zrównoważony system odwodnienia (SuDS/LID).
Do obliczeń spływu z terenu inwestycji w systemie BREEAM uwzględniane są zmiany w wielkości opadu spowodowane zmianami klimatycznymi. Analizuje się spływ chwilowy dla wody stuletniej i rocznej
oraz objętość wody stuletniej dla opadu trwającego 6 godzin. Dodatkowy punkt można uzyskać dzięki
zagospodarowaniu na terenie inwestycji wód opadowych w ilości odpowiadającej przynajmniej pięciu
mm deszczu oraz zastosowanie wstępnego podczyszczania ścieków spływających z dróg i parkingów
za pomocą wybranych technik SuDS.

•

retencja - zbiornik powierzchniowy / zbiornik retencyjno-rozsączający,

•

transpiracja / uzdatnianie - pasaż roślinny,

•

urządzenia drenująco-chłonne - muldy chłonne, rowy chłonne, drenaż francuski,

•

powierzchnie chłonne - bioretencja, zielony dach.
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Tworzenie komputerowego modelu budynku polega na cyfrowym odwzorowaniu stanu faktycznego
i pozwala obserwować zmiany efektywności energetycznej i całkowitego zużycia energii w budynku po
wprowadzeniu różnych scenariuszy. Wynik analizy należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji
projektowych. Opracowanie wykonywane na bazie modelu dynamicznego odzwierciedlającego projektowany budynek wymaga stworzenia modelu komputerowego budynku przy określeniu danych meteoroloCelem jest tworzenie budynków energooszczędnych, o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię

gicznych oraz opierając się na dokumentacji technicznej. Wykonanie modelu we wczesnym etapie pro-

pierwotną i użytkową, a zwiększonej wydajności energetycznej, co wiąże się także ze zmniejszeniem

jektowania umożliwi zespołowi zbadanie wpływu podejmowanych decyzji i ich skutków energetycznych

emisji CO2.

oraz pozwoli na wstępne oszacowanie efektywności energetycznej. Przy analizowaniu zużycia energii
dla różnych scenariuszy, należy wziąć pod uwagę wpływ strategii dla oświetlenia, oświetlenia dziennego, obudowy budynku, orientacji i pasywnych systemów klimatyzacji i wentylacji na przewidywane oszczędności energii oraz koszty kapitałowe związane ze wszystkimi systemami w budynku.

Warto projektować budynki o wielkości dostosowanej do ilości użytkowników – kubatura obiektu jest ściśle powiązana
z zapotrzebowaniem na energię. Wpływ na zużycie energii ma także dobór materiałów wysokiej klasy, o dużej izolacyjności, dostosowanie systemów w budynkach do faktycznego zapotrzebowania użytkowników, instalowanie urządzeń
o wysokiej wydajności energetycznej oraz instalowanie systemów automatyki, które wspomagają kontrolowanie zużycia
energii.

Projektowany budynek należy porównać z budynkami o zbliżonych parametrach oraz dobrać elementy
i instalacje (koniecznie spełniające warunki obowiązkowe, inaczej punkty nie zostaną przyznane), tak
aby oszczędności były jak największe. W systemie BREEAM, metodologia wymaga zestawienia
charakterystyki energetycznej projektowanego budynku z budynkiem referencyjnym opartym o obowiązujące warunki techniczne oraz budynkiem modelowanym według standardów BREEAM Best Practice.
W systemie LEED należy sprawdzić czy budynek spełnia wymagania obowiązkowe (ASHRAE 90.12010), a na etapie projektowania przeprowadzać symulacje energetyczne i ich wyniki uwzględniać
podczas podejmowania decyzji projektowych - im większe będą oszczędności energetyczne, tym większa ilość punktów.

procedura oznaczania skali efektywności energetycznej urządzeń zakłada powrót do siedmiopunktowej skali A, B, C, D, E, F, G, czyli likwidację „plusów”);
•

zachęcić użytkowników do wyłączania urządzeń, gdy ich praca nie jest wymagana, także w
momencie zakończenia pracy i opuszczania swojego stanowiska;

•

monitorować systemy w budynku, w celu upewnienia się, że działają odpowiednio i podejmowanie kroków w celu naprawy, w przypadku gdy wykryte zostaną nieprawidłowości;

•
Zastosowanie urządzeń energooszczędnych pozwala na optymalizację pracy urządzeń i zmniejszenie

w kategorii Indoor Water Use Reduction (LEED), wymagane jest, aby niektóre z urządzeń posiadały oznaczenia Energy Star - między innymi pralki, zmywarki, maszyny do lodu.

zużycie energii w obiekcie.

W projekcie budynku warto przewidzieć urządzenia, których wydajność energetyczna pozwoli na zmniejszenie zużycia
energii. Energooszczędność urządzeń przekłada się na zmniejszenie kosztów zużycia energii i ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.

Należy zidentyfikować systemy, które zużywają znaczącą ilość nieuregulowanej energii* w budynku,
czyli takiej, której przepływ nie jest kontrolowany (na podstawie podsumowania rocznego) i wprowadzić
rozwiązania, które to zużycie obniżą. W systemie LEED punkty przyznawane są za uzyskanie 5%
oszczędności energii dla nowo projektowanego obiektu w stosunku do budynku referencyjnego, 3% dla
renowacji budynku i 2% dla budynku certyfikowanego bez aranżacji. W systemie BREEAM nie jest
wskazane dokładnie, o ile powinno zostać zmniejszone zużycie energii, ale oszczędność powinna być
znaczna, uzasadniona i zaakceptowana przez asesora.

By obniżyć zużycie energii można:
•

przeanalizować możliwe rozwiązania i dla tych z największym zużyciem energii
wybrać energooszczędne urządzenia kuchenne, sprzęty biurowe, etc.;

•

przeprowadzić symulację energetyczną, by zidentyfikować i nadać priorytet działaniom prowadzącym do wydajnego i oszczędnego użycia energii w budynku;

*Energia nieuregulowana w budynku biurowym będzie związana z eksploatacją serwerów, drukarek, kserokopiarek,

•

wybrać urządzenia, których pobór prądu można regulować w zależności od potrzeb;

laptopów, czy sprzętu audiowizualnego, a także może obejmować zużycie energii z systemów zintegrowanych

•

wybrać urządzenia, o wysokiej klasie energetycznej (A+, A++, A+++. Od marca 2021 nowa

z budynkiem i jego funkcjonowaniem, np. schody ruchome, windy, oświetlenie na częściach wspólnych, systemy
bezpieczeństwa, itp.

do systemu BMS*, jeśli zostanie zainstalowany w przyszłości. Końcowe zużycie energii powinno być
łatwo identyfikowane przez użytkowników, np. przez umożliwienie użytkownikom dostępu do gromadzonych danych.
W systemie LEED liczniki energii należy zainstalować dla każdego z systemów odpowiadającego za
więcej niż 10% przewidywanego całkowitego zużycia energii; wspólne opomiarowanie systemów dla
powierzchni o podobnym sposobie użytkowania i harmonogramach działania. W systemie BREEAM
należy zainstalować osobne, dostępne i oznaczone liczniki energii (lub odczyt w BMS) dla głównych
System pomiaru energii w budynku ma za zadanie dostarczyć odpowiedniej informacji użytkownikom

systemów w budynku, przy czym należy opomiarować co najmniej 90% szacunkowej energii całkowitej

i zarządcy obiektu. Dzięki tej informacji stwarza się okazję do przeprowadzenia optymalizacji wykorzy-

dla każdego nośnika energii. Najczęściej będą to: ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, wentylacja, chło-

stania energii, co może skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji obiektu oraz zmniejszeniem emisji

dzenie, nawilżanie, oświetlenie, inne odbiory dużej mocy (windy, pompy, OZE, system kontroli itp.).

CO2.

Na etapie projektowania budynku należy wykonać prognozę zużycia energii przez systemy w budynku. Następnie,
w miejscu największych poborów, zainstalować liczniki z modułem komunikacyjnym, który umożliwia odczyt i magazynowanie danych o zużyciu energii. Stałe monitorowanie energii pozwala zidentyfikować możliwości zredukowania zuży-

Właściwie zaprojektowanie systemu BMS/AMR**, pozwoli na ciągły monitoring i optymalizację, a zastosowanie otwartych protokołów komunikacyjnych, na możliwość rozbudowy systemu w przyszłości
(np. system ESCO***).

cia energii przez zainstalowane sprzęty i systemy oraz ułatwia ich diagnostykę w przypadku awarii.

•

zrozumienie obiegu energii w budynku przyczyniające się do redukcji kosztów;

•

raportowanie zużycia energii możliwość porównania i optymalizacji;

•

polepszenie relacji pomiędzy zarządcą a użytkownikami

lepsze systemy pomiarowe umożli-

wiają dokładniejszy pomiar zużycia energii przez każdego najemcę. Umożliwia to właścicielom
wyszczególnienie rzeczywistego zużycia energii w opłatach za usługi, co skutkuje bardziej
sprawiedliwym rozliczaniem oraz ograniczeniem skarg dotyczących dokładności rachunków.

30%

115zł

4%

42%

138zł

-12%

49%

110zł

7%

W dużych budynkach (o powierzchni całkowitej powyżej 1000 m2) należy zainstalować system monito-

54%

148zł

-6%

ringu i zarządzania energią. W budynkach mniejszych, jeśli takiego systemu nie ma, niezbędne będą

65%

97zł

8%

liczniki energii, które powinny być wyposażone w nadajniki impulsów, które umożliwią podłączenie

*BMS –System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System)
**AMR –Zdalny odczyt (ang. automatic meter reading)
***ESCO –(ang. Energy Service Company) firma świadcząca usługi energetyczne lub dostarczająca innych środków
poprawy efektywności energetycznej dla odbiorcy energii. Za przeprowadzoną modernizację płatności realizowane
są z wygenerowanych oszczędności w kosztach energii.

zielona produkowana na tej samej działce lub w pobliżu - nie są uznawane certyfikaty RECs. Dodatkowo

należy

określić

jaki procent całkowitego zapotrzebowania budynku na energię został

zapewniony przez źródła odnawialne. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zwiększenie efektywności systemów może pozwolić na znaczne obniżenie rachunku za prąd i ograniczenie negatywnych
skutków środowiskowych związanych z pozyskiwaniem energii.

Celem jest promowanie rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych oraz takich, które powodują zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w budynku. Ograniczenie zużycia energii

W znalezieniu odpowiednich rozwiązań pomoże przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania

pochodzącej z paliw kopalnych powoduje ograniczenie szkód środowiskowych i poprawę wyników eko-

niskoemisyjnego źródła. Dobrze jest wziąć pod uwagę możliwość nocnego przewietrzania oraz inne

nomicznych.

rozwiązania pasywne. Warto przemyśleć wybór źródła energii i rozważyć instalację paneli fotowoltaicznych, wykorzystania lokalnej instalacji produkującej energię odnawialną na terenie, zakup energii
odnawialnej od dostawcy lub zakup świadectwa pochodzenia energii, czyli tzw. zielonego certyfikatu.

Energia odnawialna kojarzona jest najczęściej z energią solarną, wiatrową, fal, geotermalną lub pochodzącą z biomasy.
Jej wykorzystanie pomaga zrównoważyć koszty energii w budynkach. Najlepszą praktyką w tym przypadku jest wykonanie na wczesnym etapie inwestycji analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – im szybciej, tym
łatwiej i taniej będzie można zaprojektować system. W systemie BREEAM zalecane jest również użycie rozwiązań
pasywnych; np. umożliwienie wykorzystania słonecznych zysków ciepła w celu ogrzania pomieszczeń, odpowiednią
orientację budynku względem stron świata, przemyślaną formę elewacji i ilość przeszkleń, wykorzystanie zdolności
materiałów do magazynowania ciepła.

1. Ilość energii wytwarzanej ze źródła energii LZC w ciągu roku.
2. Roczna oszczędność emisji CO2 ze źródła energii LZC.
3. Koszt cyklu życia potencjalnego źródła energii LZC uwzględniający zwrot z inwestycji.
4. Kryteria możliwości lokalizacji, w tym zagospodarowanie terenu i hałas.
Na etapie koncepcyjnym należy przeanalizować szanse wprowadzenia rozwiązań pasywnych (w tym

5. Możliwość eksportu ciepła lub energii elektrycznej lub obu ze źródła energii LZC .

free-coolingu) oraz dobrać niskoemisyjne źródła energii, które będą mogły zostać użyte do zaopatrzenia

6. Możliwość dotacji.

budynku. Przy doborze źródła energii warto przeprowadzić analizę LCC (ang. Life Cycle Cost – koszt

7. Wszystkie technologie odpowiednie dla lokalizacji i zapotrzebowania na energię.

cyklu życia produktu). W systemie LEED mogą to być źródła energii „na miejscu” (czyli energia produko-

8. Powody wykluczenia innych technologii.

wana jest na tej samej działce, na której stoi budynek, który tej energii używa) lub „na wynos”, czyli

9. W stosownych przypadkach do typu budynku, podłączenie istniejącego lokalnego systemu opartego

energii ze źródeł odnawialnych, ale wyprodukowanej przez dostawcę energii. Jeszcze innym rozwiąza-

o kogenerację lub źródło ciepła pochodzącego z energii odpadowej LUB określenie takiego systemu

niem jest zakup tzw. Renewable Energy Certificates (RECs), certyfikatu poświadczającego, że dany

w budynku z potencjałem do eksportowania nadmiaru ciepła lub energii za pośrednictwem lokalnej sieci.

producent energii korzysta z zielonych źródeł. W systemie BREEAM pod uwagę brana jest tylko energia

Nowoczesne windy odznaczają się najwyższą klasą energooszczędności i wyposażone są w rozwiązania takie jak:
•
Dobór wydajnych energetycznie urządzeń komunikacyjnych w budynku (wind, dźwigów towarowych,
schodów ruchomych, pochylni i chodników ruchomych), dostosowanych do zapotrzebowania.

•
•
•

tryb stand-by (oświetlenie i wentylacja wyłączają się automatycznie, kiedy urządzenie nie jest
używane i włączają, kiedy winda zostaje wezwana),
napęd sterowany zmienną prędkością, napięciem lub częstotliwością,
Napęd odzyskujący energię ReGen –odzyskuje energię podczas ruchu windy lub schodów
w dół, zapewniając czystą energię wspierającą funkcjonowanie innych systemów w budynku,
oświetlenie LED –znacznie przedłuża żywotność oświetlenia, w stosunku do tradycyjnych lamp
fluorescencyjnych.

Dzięki tym rozwiązaniom, ograniczane jest zużycie energii i emisja dwutlenku węgla –wybór takiego
produktu pozwala nie tylko obniżyć koszty eksploatacji, ale także ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.
Dobierając windy czy schody ruchome dobrze jest ocenić ich potrzebną ilość i rozmiar takich urządzeń. Wykonuje się to
na podstawie znajomości rozlokowania pracowników w budynku oraz częstotliwości ich poruszania się w jego wnętrzu.
Przyjęte rozwiązanie powinno charakteryzować się jak najniższym zużyciem energii i być kompaktowe dla jego użytkowników. Dostosowanie ilości urządzeń transportu wewnątrz budynku, do dobrze określonego zapotrzebowania, będzie
skutkowało zarówno zadowoleniem użytkowników (np. krótki czas oczekiwania na windę) jak i ograniczeniem zużycia
energii przez te urządzenia.

Warto przeanalizować zapotrzebowanie na wymienione urządzenia, biorąc pod uwagę liczbę użytkowników i ścieżki, jakimi będą się poruszać po budynku i na podstawie tych informacji dobrać ilość i rozmiar
(pojemność) urządzeń. Przy doborze sprzętu należy oszacować jego zużycie energii zgodnie z normą
ISO/DIS 25745 „Wydajność energetyczna dźwigów, schodów ruchomych i chodników ruchomych”.

Kompaktowe napędy instalowane w szybie windy pozwalają ograniczyć powierzchnię budynku przeznaczoną na komunikację pionową.

W systemie BREEAM należy zadbać o to, by windy posiadały odpowiednie cechy pozwalające na oszczędzanie energii: tryb stand-by, skuteczność świetlna źródła światła co najmniej 55 lumenów/Wat (np.
oświetlenie LED), napęd sterowany zmienną prędkością, napięciem lub częstotliwością, oraz odzysk

Napęd, hamulce i układ zawieszenia zapewniają najwyższy komfort użytkowników – urządzenia pracują
płynnie, bez szumów i wibracji.

energii (jeśli jest uzasadniony). Schody/chodniki ruchome powinny mieć możliwość dopasowania prędkości do obciążenia lub posiadać tryb stand-by.

Praca urządzeń jest kontrolowana w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu z chmurą – podnosi to bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania systemu. Bieżąca analiza danych pozwala na podjęcie działań
serwisowych zanim dojdzie do awarii. Kolejnym krokiem, którym producenci wind już się chwalą, są
analizy big data i samouczące się systemy pozwalające na zapobieganie problemom.

- w miarę możliwości zapewnienie dostępu do schodów i promowanie korzystania z nich wśród użytkowników budynku;
- dobranie wielkości i ilości urządzeń ściśle do zapotrzebowania, bez projektowania dodatkowych urządzeń „na zapas” (jeżeli nie jest planowana rozbudowa obiektu).

Szeroki wybór materiałów wykończeniowych, elementów sygnalizacji, układów oświetlenia i innych akcesoriów. W kwestii projektowania i optymalnego doboru urządzeń pomocne mogą się okazać narzędzia przygotowane przez producentów, np. KONE Elevator Planner, Schindler Digital Plan, CabCreate
Otis, DigiPara Elevatorarchitekt plug-in dla Autodesk Revit.

olśnienia w okresie lata, a w okresie zimy pozwoli zmaksymalizować zyski cieplne od nasłonecznienia, co ograniczy wydatki ponoszone na ogrzewanie;
•

wprowadzenie elastycznego dress code’u;

•

umożliwienie strefowania indywidualnego - otwieralne okna lub panele kontrolne (temperatury
i/lub prędkości nawiewu/obrotów), przemyślaną aranżację przestrzeni (korzystna ze względu
na strefowanie odpowiadające układowi instalacji).

W systemie WELL komfort cieplny musi zostać zapewniony zarówno w częściach wspólnych,
jak i w aktywnych klatkach schodowych.
Odpowiednie zaprojektowanie instalacji i umożliwienie użytkownikowi kontroli środowiska wewnętrznego
ułatwia zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego użytkownikom obiektu.

Komfort cieplny można sprawdzać w odniesieniu do kilku standardów, jednak efektem finalnym jest określenie
poziomów wskaźników PMV* (Predicted Mean Vote – opisuje wrażenia cieplne w 7-stopniowej skali wrażeń, od „gorący”

Dynamiczny model komputerowy budynku jest tworzony na podstawie dokumentacji technicznej obiektu

do „zimny”) i PPD (Predicted Percentage Dissatisfied – jest to przewidywany odsetek osób niezadowolonych z warun-

oraz przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. Model wykorzystuje podział na określone strefy

ków cieplnych w danym pomieszczeniu). Metodologie zwracają uwagę na umożliwienie kontroli nad parametrami środo-

budynku, zgodnie z ich profilem użytkowania. Takie rozwiązanie pozwala na szczegółowe wprowadze-

wiska wewnętrznego użytkownikowi.

nie danych dotyczących poszczególnych stref budynku wraz z określeniem parametrów środowiska
wewnętrznego, wykorzystanych urządzeń oraz instalacji. Program pozwala na szczegółowe modelowa-

*Metodologa w oparciu o ISO 7730:2005: Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja

nie systemów HVAC. Możliwe jest definiowanie parametrów poszczególnych urządzeń i profili ich dzia-

komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicz-

łania. Do przeprowadzenia symulacji wykorzystuje się przewidywane dane meteorologiczne. Stworzenie

nego.

tak szczegółowego modelu budynku pozwala na obliczenie symulacyjnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz na wyznaczenie odczucia komfortu użytkowników budynku, zużycia energii oraz
identyfikację obszarów zużycia energii.

Należy analizować projektowane parametry komfortu cieplnego i zagwarantować spełnienie określonych
wymagań –pomocny może być dynamiczny model budynku. Ponadto należy zapewnić możliwość regulacji użytkownikom budynku.

Zaleca się:
•

strefowanie przestrzeni ogrzewanej i chłodzonej w taki sposób, aby użytkownicy mogli ustawić
w zakresie swojego miejsca pracy optymalne parametry powietrza;

•

możliwość włączenia instalacji ogrzewania przy niskich temperaturach zewnętrznych w dowolnej
porze roku, możliwość włączenia instalacji chłodzenia przy wysokich temperaturach zewnętrznych w dowolnej porze roku;

•

wprowadzenie możliwości regulacji temperatury, wilgotności powietrza oraz prędkości nawiewu;

•

instalację systemów zacienienia, co pozwoli na ograniczenie zysków ciepła od promieniowania słonecznego oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnego zjawiska

