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©2022 PLGBC. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council)
jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast
i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania,
modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. Organizacja wspiera
tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:
•
powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
•
stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
•
podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
•
zwiększanie bioróżnorodności.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych
w ramach World Green Building Council.
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Wprowadzenie
Dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej i zrównoważonej energii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wielu Celów
Zrównoważonego Rozwoju – od likwidacji ubóstwa, przez postępy w dziedzinie zdrowia, edukacji, zaopatrzenia w wodę
i industrializacji, po łagodzenie zmian klimatycznych.
Wyzwania [1]
7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.
7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.
7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.
7.A Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii
w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych,
a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.
7.B Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp do nowoczesnych
i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej
rozwiniętych, rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi.
Rozwój przyczynia się do wyprowadzania setek milionów ludzi z ekstremalnego ubóstwa i pomaga rozwiązać problem
długoletnich, głęboko zakorzenionych nierówności. Jednak w miarę rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki – w tym
również budownictwa, często wzrasta potrzeba dostępu do energii, która historycznie była wytwarzana z paliw kopalnych,
co pogłębia już i tak zaawansowany kryzys klimatyczny. Zgodnie z deklaracją ONZ, że rozwój jest niezbywalnym prawem
wszystkich osób, narodów i państw, SDG 7 ma na celu zagwarantowanie tego prawa przyszłym pokoleniom przy jednoczesnej
ochronie klimatu poprzez zachęcanie do przejścia na czystą, zrównoważoną energię przyszłości. Nowe możliwości gospodarcze
i miejsca pracy mogą zapewnić powszechny dostęp do energii, poprawę efektywności energetycznej i rozpowszechnienie energii
odnawialnej. Przyczynią się także do tworzenia bardziej zrównoważonych i inkluzyjnych społeczności oraz zwiększenia odporności
na skutki zmian klimatycznych.
W niniejszym opracowaniu, powstałym w ramach grupy roboczej PLGBC, zostały przedstawione konkretne przykłady realizujące
wspomniany cel. Ponieważ budynki odpowiadają za prawie 40% globalnego zużycia energii [2], promowanie efektywnego
i zrównoważonego wykorzystania energii w sektorze budowlanym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów określonych
w SDG 7.
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BTS Świebodzin – czysta i zdrowa energia
Opracowanie: Panattoni
Typ budynku: Logistic/industrial

Działania na rzecz wdrażania SDGs
Wspierające SDGs:
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Wpisując się w 7. Cel Zrównoważonego Rozwoju - Dostępna
i czysta energia, BTS Świebodzin wypełnia dwa zadania: 7.2 –
do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł
energii w globalnym miksie energetycznym oraz 7.3 – do
2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności
zużycia energii. Wskaźnik ten to Energochłonność pierwotna
PKB i, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, określa on ilość
energii zużytej do wytworzenia jednostki PKB. Zmniejszenie
energochłonności polega na mniejszym zapotrzebowaniu na
energię do wyprodukowania tej samej wielkości PKB i wiąże się
ze wzrostem efektywności energetycznej.
BTS Świebodzin o powierzchni ponad 200 000 mkw. powstał
w 2021 r. dla firmy Amazon i jako jeden z pierwszych obiektów
w Polsce przeszedł certyfikację BREEAM na poziomie
Excellent z punktacją 76,34%. W kategorii Energia inwestycja
otrzymała 92%, uzyskując punktację dla najwyższego poziomu
Outstanding.
Obiekt charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
zapotrzebowania na energię pierwotną - zużycie energii (EP)
wynosi 87,8 kWh/m2/rok, zostało ograniczone o 55%
w stosunku do obowiązujących w momencie realizacji budynku
wymagań Warunków Technicznych - 197,1 kWh/m2/rok
i jest wciąż niższe od aktualnych. Dodatkowo niższe o 43% do
założeń budynku BREEAM Best Practice (156 kWh/m2/rok).

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł, w tym z 4536
paneli fotowoltaicznych, o średniej mocy jednego z paneli 500
wp, zamontowanych na dachu inwestycji pokrywa ponad 20%
całkowitego zapotrzebowania na energię budynku. Dzięki
samym panelom inwestycja oszczędza rocznie ponad 1000 ton
CO2.
W ramach spełniania rygorystycznych wymagań certyfikatu
BREEAM Excellent, ograniczenie zużycia energii wynosi 55%
w porównaniu do budynku bazowego.
Inwestycja w Świebodzinie wpisuje się również w dwa inne cele
– Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura oraz Cel 13:
Działania w dziedzinie klimatu.
W przypadku Celu 9, Panattoni wypełnia przede wszystkim
zadanie 9.4 - do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury
i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz
stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii
i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów,
zgodnie z ich możliwościami. Deweloper zastosował panele,
redukując wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną. W ramach wykorzystania tak dużego potencjału
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, użytkownicy
budynku są zachęcani do korzystania z niskoemisyjnych
środków transportu – rowerów oraz samochodów
elektrycznych. Zastosowano 17 materiałów posiadających
deklaracje środowiskowe EPD.
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W przypadku Celu 13, działania Panattoni wpisują się
w zadania: 13.1 - wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność
na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich
krajach; 13.2 - włączyć działania na rzecz przeciwdziałania
zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii
i planów oraz 13.3 - zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał
ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na
temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków
zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania
przed zagrożeniami. W przypadku świebodzińskiej inwestycji
Panattoni, ekolog sporządził raport z rekomendacjami
dotyczącymi ochrony wartości ekologicznych w trakcie
budowy oraz zalecenia dotyczące poprawy ekologii terenu.
Wszystkie zostały wdrożone, sporządzono pięcioletni Plan
Zagospodarowania Krajobrazu i Siedliska, którego realizacja
wesprze ochronę bioróżnorodności – zamiast trawników są
łąki kwietne, które nie potrzebują dodatkowego podlewania,
ograniczając tym samym zapotrzebowanie budynku na wodę.

Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji
Zmniejszony ślad węglowy operacyjny, poprzez zwiększenie
efektywności energetycznej budynku i OZE. Dodatkowo
Embodied Carbon Benchmark – kluczowy wskaźnik do
osiągnięcia zerowego całkowitego śladu węglowego netto,
który muszą uzyskać wszystkie budynki do 2050 r. – został
zmniejszony o ok. 50% w stosunku do budynku referencyjnego.

SDGs W BUDOWNICTWIE: CEL 7 – CZYSTA I dostępna ENERGIA

Wynosi on 251 kg CO2e/m2, a średni 503 kg CO2e/m2.
Dzięki temu Panattoni zaoszczędziło 46 868 ton CO2,
a zrównoważony proces budowy wsparła analiza efektywności
realizacji dostaw prefabrykatów. Do 10 minut (z 30) skrócono
średni czas pobytu samochodu na budowie. Została wykonana
analiza LCA oraz LCC na okres 60 lat.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii
Zapotrzebowanie na ponad 20% energii jest pokryte przez
instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu obiektu,
dzięki czemu współczynnik energii pierwotnej (EP) został
ograniczony o 109,3 kWh/m2/rok – 55% w stosunku do
obowiązujących w momencie realizacji inwestycji wymagań
WT i o 68 kWh/m2/rok – 43% w stosunku do budynku
BREEAM Best Practice. Warto również wspomnieć, że
budynek jest wyposażony w rozwiązania zmniejszające
zapotrzebowanie na energię, takie jak: podliczniki energii
elektrycznej i gazu, które pomagają kontrolować zużycie
energii dla poszczególnych systemów, również w odniesieniu
do każdej kondygnacji; wszystkie liczniki zostały podpięte do
systemu BMS; wszystkie zewnętrzne oprawy oświetleniowe
są sterowane automatycznie przez zegar astronomiczny.
Dodatkowo przeprowadzono analizę zapotrzebowania na
transport pionowy w budynku, na podstawie którego dobrano
odpowiednie systemy windowe oszczędzające energię.
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Odpowiedzialna strategia
Opracowanie: PEKABEX
Typ budynku: Logistic/industrial

Działania na rzecz wdrażania SDGs
Wspierające SDGs:
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Celem Polityki Grupy Pekabex jest przeciwdziałanie zmianom
klimatu, adaptacja do zachodzących zmian klimatu oraz
redukcja emisji gazów cieplarnianych emitowanych w związku
z funkcjonowaniem organizacji.
W działaniach strategicznych firmy ustalono kluczowe
założenia względem SDGs, w głównej mierze opierające się na
wyznaczonych celach działania organizacji:
• Podczas procesu produkcyjnego skupiamy się na
wbudowanym śladzie węglowym i w sposób ciągły
poszukujemy nowych rozwiązań, obniżających emisję CO2
produktu, jak i organizacji.
• Będąc świadomymi, że nasza firma jest jednym
z pierwszych ogniw łańcucha dostaw w etapach
tworzenia budynków, podejmujemy działania opisane
poniżej, obniżające ślad węglowy finalnego, efektywnego
energetycznie budynku.

Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji
Grupa Pekabex podejmuje następujące działania w celu
spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju i wpłynięcia
na finalny ślad węglowy organizacji, produktu, a docelowo
budowy:
• Redukcja emisji CO2, poprzez zakup gwarancji energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – zakup
zielonej energii.

•

Redukcja emisji CO2, poprzez inwestycje w zakresie
produkcji własnej energii elektrycznej: montaż paneli
fotowoltaicznych na fabrykach.
• Redukcja zużycia energii elektrycznej: modernizacja
oświetlenia, modernizacja i zakup urządzeń produkcyjnych
- nowoczesnej technologii, pełen nadzór w zakresie zużycia
energii urządzeń.
W zakresie technologii - prowadzone są prace, mające na celu
zmiany procesu technologicznego: zmieniono cement
z CEM I na CEM II o obniżonym wskaźniku emisji CO2,
wpływającym bezpośrednio na emisję z 1 tony produktu,
a docelowo budowanego budynku.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii
Wszystkie budowy, wykonywane w generalnym wykonawstwie,
posiadają certyfikat ISO 14001:2015 – prowadzone są
zgodnie z założeniami zrównoważonymi. Z ramienia inwestora
prowadzone przez nas budowy są certyfikowane pod względem
BREEAM i LEED, a my jako generalny wykonawca spełniamy
kryteria wynikające z wymagań certyfikacji.
Obecnie brak narzędzi do analizy względem taksonomii.
W zakresie taksonomii budynki analizowane są pod kątem
posiadania certyfikatów BREEAM i LEED.
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Czysta energia w budynkach
Opracowanie: PM Group
Typ budynku: Logistic/industrial

Działania na rzecz wdrażania SDGs
Wspierające SDGs:
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Projektowanie i realizacja budynków zasilanych czystą
i powszechnie dostępną energią powinno się rozpocząć od
minimalizowania zapotrzebowania na energię w obiekcie
(poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań) następnie
dobranie urządzeń energooszczędnych, a w ostatnim kroku
zaproponowanie technologii nisko- i zeroemisyjnych.
Takie podejście można nazwać trzystopniowym planem
redukcji energii, która określa priorytety działań w zakresie
efektywności energetycznej.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię odbywa się poprzez
odpowiednią wielkość budynku (dopasowaną do potrzeb),
kształt oraz orientację i odpowiedni dobór materiałów
w stosunku do stron świata. W szczególności rodzaje szyb
powinny być dostosowane do lokalizacji obiektu oraz stron
świata. Na przykład w klimacie ciepłym okna elewacji bardziej
nasłonecznionych powinny zawierać szyby niepozwalające na
przenikanie ciepła do wnętrza budynku. W ramach zasłaniania
zewnętrznego róźnego rodzaju żaluzje i rolety również
ograniczają pobór energii potrzebnej na klimatyzację. Jednak
najprostszym spodobem zacienienia są rośliny, np. drzewa,
zwłaszcza liściaste przed budynkiem. Latem dają cień, a zimą
tracą liście i nie zasłaniają promieni słonecznych. Redukcja
może sięgać 5,5% zużycia energii [3].

Kolejnym aspektem ograniczenia zapotrzebowania na
energię jest wykorzystanie pasywnych rozwiązań i naturalna
wentylacja. Jednak te rozwiązania powinny być odpowiednio
dobrane do warunków panujących w naszym klimacie,
w szczególności zimą, i nie mogą nadmiernie wychładzać
obiektu w tej części roku.
Szczelność budynku i testy termowizyjne pozwalają natomiast
usuwać mostki termiczne i mogą znacznie zredukować
zapotrzebowanie budynku na energię do klimatyzacji
i ogrzewania.
Kolejnym stopniem jest specyfikacja urządzeń
energooszczędnych. Określenie jasnych wymagań dla urządzeń
obowiązuje wszystkich projektantów oraz dostawców
w procesie projektowania.
Na koniec dopiero należy rozważyć technologie niskoi zeroemisyjne. Budynek, który ma zużycie energii większe niż
standardowe, może stwarzać dodatkowe obciążenie i koszty
podczas eksploatacji, a w następstwie powoduje to, że więcej
urządzeń pracuje ciężej. W takim przypadku zainstalowane
źródła energii odnawialnej wytwarzają więcej energii niż
potrzeba.
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Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji
Zmniejszenie śladu węglowego operacyjnego poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej budynku
i zastosowanie rozwiązań wykorzystujących technologie
nisko- i zeroemisyjne.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii
Taksonomia to unijne rozporządzenia określające, jakie
inwestycje są przyjazne środowisku. Prawo to określa
cele, które mogą przyczyniać się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Jednym z nich jest łagodzenie zmian klimatu.
Prezentowany powyżej sposób projektowania powoduje
znaczną redukcję zużycia energii wraz z jej pozyskaniem
z odnawialnych źródeł. Przekłada się to na redukcję emisji
gazów cieplarnianych oraz łagodzenie zmian klimatu.
W Polsce wciąż większość energii pozyskujemy z paliw
kopalnych (węgiel). W 2020 r. było to 70% [4] w porównaniu
z 16,1% [5] energii z odnawialnych źródeł.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Renewable_energy_2020_
infographic_18-01-2022.jpg
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Czysta energia w materiałach budowlanych
Opracowanie: PM Group
Typ budynku: Logistic/industrial

Wspierające SDGs:
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Działania na rzecz wdrażania SDGs

Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji

Wielkość budynków, warunki gruntowe, usytuowanie, wybór
odpowiednich materiałów mają kluczowe znaczenie w redukcji
zapotrzebowania na energię w budownictwie w szerszym
kontekście.

Opisane obok przykłady powodują znaczną redukcję
zapotrzebowania na energię. Równie dużą redukcję można
otrzymać poprzez wybór odpowiedniego rodzaju konstrukcji
obiektu. Konstrukcja stalowa ma niższy ślad węglowy przy
założeniu dużej zawartości stali z recyklingu, natomiast
drewniana charakteryzuje się ujemnym śladem węglowym [7].

Etap wyboru działki pod konkretny rodzaj budynku, czyli,
czy będzie to biurowiec, czy fabryka (zapotrzebowanie na
podziemne kondygnacje czy ciężar elementów, które będą
umieszczane w obiekcie) ma ogromny wpływ na wielkość
fundamentów. To z kolei przekłada się na energię wykorzystaną
do produkcji określonej ilości betonu oraz energię do
wykonania wykopów pod budynek. Według różnych danych na
tym etapie zmniejszenie emisji CO2 może wynieść do 30% [6].
Innym przykładem wpływającym na zmniejszenie ilości
materiałów budowlanych użytych w obiekcie oraz redukcję
zapotrzebowania budynku na energię operacyjną są belki
zaprojektowane i wykonane w grubości stropu. Przy
wielopiętrowych obiektach można zredukować całkowitą
wysokość obiektu poprzez zastosowanie takich belek.
Redukujemy w ten sposób kubaturę, co przełoży się na zużycie
energii do ogrzania/klimatyzacji obiektu.

Aby zredukować ślad węglowy betonu, można do cementu
dodać żużel wielkopiecowy (z ang. GGBS-Ground Granulated
Blast-furnace Slag). Dodatek ten powoduje poprawę
właściwości betonu głównie w zakresie jego wodoszczelności,
jednak wymaga dłuższego czasu schnięcia betonu.
Jeśli chodzi o stal, to jedynym sposobem redukcji energii
jest użycie stali z zawartością pochodzącą z recyklingu. Stal
można przetwarzać w nieskończoność i większość stali już
teraz posiada dość znaczną zawartość materiału, który był już
wcześniej przetworzony. Obecnie wyzwaniem jest jednak jej
dostępność na rynku.
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GWP - Global warming potential
- Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
ODP - Stratospheric ozone depletion
- Zubożenie warstwy ozonowej w stratosferze
AP - Acidification of land and water
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EP – Eutrophication - Eutrofizacja
POCP - Tropospheric ozone formation
- Tworzenie się ozonu troposferycznego

Dane własne – PM Group

Powyżej pokazujemy wykres redukcji śladu węglowego,
uzyskanej dzięki wyborowi stali z zawartością materiału
z recyklingu na poziomie powyżej 90%.
Niebieski prostokąt określa typowy ślad węglowy dla budynku
produkcyjnego, pomarańczowy – proponowaną redukcję.
W obliczeniach nie uwzględniono wyposażenia obiektu
i elementów procesu oraz instalacji.
Ślad węglowy materiału w dużej mierze zależy od tego, jaka
energia została użyta do wykonania materiału. Jeśli pochodzi
ona z odnawialnych źródeł energii, sam materiał również ma
mniejszy ślad węglowy.

Działania na rzecz wdrażania taksonomii
Jednym z celów wprowadzonych w taksonomii jest przejście na
gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Obiekt zamknięty to między innymi efektywne wykorzystanie
materiałów budowlanych i surowców naturalnych
potrzebnych do ich wytworzenia. Zużywanie zasobów
takich, jak nieodnawialne źródła energii, woda czy grunty,
w myśl gospodarki obiegu zamkniętego powinno odbywać
się w minimalnym stopniu, na co najmniej jednym z etapów
cyklu życia produktów. Podejście, by w pierwszej kolejności
wykorzystywać to, co jest już wytworzone i faworyzować
produkty z większą zawartością surowców pochodzących
z recyklingu, redukuje emisję gazów cieplarnianych oraz ilość
odpadów produkowanych przez branżę budowlaną.
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Mieszkania z dobrą energią
Opracowanie: Skanska Residential Development Poland
Typ budynku: Residential

Działania na rzecz wdrażania SDGs
Wspierające SDGs:
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Do tej pory wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe
w Polsce opierało się na sieci ciepłowniczej oraz sieci
elektrycznej, w których większość energii pochodziła
ze źródeł kopalnych. Do produkcji energii elektrycznej
(dane 2021) wykorzystywano w 70% węgiel, 10% gaz,
18% OZE i 2% inne źródła [8]. W budynkach mieszkalnych
energia służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej
(ok. 60% zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną), ogrzewania pomieszczeń i wentylacji (ok.
25% zapotrzebowania), oświetlenia i zasilania urządzeń
elektrycznych (ok. 15%), a także do poprawnego działania
infrastruktury wspomagającej, takiej jak: zawory
bezpieczeństwa, pompy obiegowe, wentylatory oddymiające,
windy itp. Cel 7: Czysta i Dostępna Energia odgrywa więc
istotne znaczenie w tym sektorze.
Zalecenia zamieszczone w Agendzie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030 to m.in.:
• Zapewnienie powszechnego dostępu do przystępnych
cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług
energetycznych (implementacja rozwiązań typu: pompy
ciepła, panele PV, produkcja energii elektrycznej
z przydomowych elektrowni wiatrowych czy paneli
wiatrowych, odzysk ciepła z wentylacji, ścieków).
• Znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii w globalnym miksie energetycznym (tworzenie
prosumenckich farm fotowoltaicznych lub wiatrowych do
zasilania kilku/kilkunastu osiedli mieszkaniowych
w energię elektryczną. Budowa zwartych siatek osiedli,
ostatecznie zasilanych z farmy, dzięki czemu obniżają się

•

•

•

koszty eksploatacji wynikające z jednego centralnego
rozwiązania dla wielu odbiorców).
Podwojenie wskaźnika wzrostu globalnej efektywności
zużycia energii (implementacja rozwiązań
wysokoefektywnych, ograniczenie strat energii na
przesyle, budowa domów wielorodzinnych oraz
jednorodzinnych, skierowanych na stronę południową
(wysoki wskaźnik nasłonecznienia w ciągu roku, co
przekłada się na uzysk energii).
Zwiększenie międzynarodowej współpracy, ułatwiającej
dostęp do badań nad czystą energią i technologii
w obszarze energii odnawialnej […] [9] (tworzenie
standardów budownictwa mieszkaniowego w zależności
od regionu/położenia, a nie kraju; międzynarodowa
wymiana wiedzy i doświadczeń związanych
z dostarczaniem i implementacją efektywnych
energetycznie rozwiązań).
Rozbudowa infrastruktury i modernizacja technologii,
umożliwiające dostęp do nowoczesnych
i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich
mieszkańców krajów rozwijających się, w szczególności
państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się
małych państw wyspiarskich i krajów śródlądowych,
zgodnie z ich programami rozwojowymi (pomoc przy
optymalnym projektowaniu budynków wielorodzinnych
i jednorodzinnych w sposób zrównoważony,
z wykorzystaniem możliwości klimatycznych
(nasłonecznienie, położenie, zasoby geotermalne itp.)
nastawienie na lokalną produkcję energii, a nie na jej
import).
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Dobre praktyki w Skanska (inwestycja Solen Kabaty):
• Montaż instalacji fotowoltaicznej pokrywającej potrzeby
administracyjne budynku.
• Implementacja zrównoważonej automatyki mieszkaniowej,
sterującej energią elektryczną oraz ogrzewaniem. System
zintegrowany z inteligentnymi licznikami, które w czasie
rzeczywistym wskazują zużycie energii elektrycznej
i cieplnej, przeliczając przy tym ślad węglowy wytworzony
przez mieszkańców.
• Zasilenie placu budowy zieloną energią.
Standardy Skanska:
• Zatwierdzenie celu klimatycznego firmy, na podstawie
którego nowe inwestycje są projektowane dla bardziej
restrykcyjnych wymagań niż wskazują na to „Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”.
• Instalacja fotowoltaiczna na każdym nowo realizowanym
osiedlu.
• System Smart Home Appartme by Skanska.

Działania na rzecz wdrażania dekarbonizacji
Budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys
klimatyczny oraz w dekarbonizacji gospodarki. Wraz z nimi
przemysł budowlany jest odpowiedzialny za około 38%
wszystkich światowych emisji dwutlenku węgla. Blisko 10%
tych emisji jest uwalnianych podczas produkcji
i transportu materiałów budowlanych oraz samego procesu
budowy i rozbiórki, a 28% podczas eksploatacji [10].
W procesie budowlanym wykorzystuje się wiele materiałów
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wysokoemisyjnych, przy powstawaniu których wydalane są
do atmosfery znaczne ilości CO2 (w szczególności podczas
produkcji stali oraz cementu i później betonu). Emisje
wynikające z produkcji tych materiałów, ich wbudowania w
obiekt, konserwacji czy ewentualnej wymiany są nazywane
wbudowanym śladem węglowym.
Podczas użytkowania mieszkania powstają emisje związane
z fazą eksploatacji budynku. W celu określenia ilości energii jaką
będzie potrzebował budynek do poprawnego funkcjonowania
określa się wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną (EP), znajdujący się w Świadectwach
Charakterystyki Energetycznej Budynku lub modelach
energetycznych.
Działania, jakie podejmują deweloperzy, w tym Skanska, w celu
ograniczania emisji, to:
• Optymalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia,
poprzez używanie dobrej jakości materiałów, o wysokiej
izolacyjności cieplnej (ślad węglowy wbudowany), co
przełoży się na niższe zapotrzebowanie na energię
w trakcie fazy użytkowania (ślad węglowy operacyjny).
• Zwracanie uwagi nie tylko na naturalność materiałów,
ale także na legalne źródło pochodzenia (zapobieganie
nielegalnym wycinkom lasów).
• Projektowanie budynków z myślą o przyszłej łatwej
rozbiórce oraz ponownym wykorzystaniu materiałów
(design for disassembly).
• Zapewnianie zielonych źródeł energii elektrycznej
i cieplnej w postaci wielu dostępnych rozwiązań, np.: paneli
PV, PVT, pomp ciepła, ale także odzysku energii poprzez
rekuperację, wykorzystanie energii cieplnej odpadowej
z minikogeneracji itp.
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Działania na rzecz wdrażania taksonomii
Zakup mieszkania w Polsce często finansowany jest przez
kredyt hipoteczny. Taka forma pożyczki stanowi główny
składnik aktywów banków UE (ok. 30%). Strategiczne
znaczenie kredytów hipotecznych może mieć ogromny
potencjał w procesie transformacji energetycznej budownictwa
mieszkalnego. Za tą inicjatywą stoi EEMI (Energy Efficient
Mortgages Initiative). Sama inicjatywa opiera się na założeniu,
że zielony kredyt hipoteczny będzie mniej ryzykowny niż
regularny dla pożyczkodawcy. Zauważono, że główną
przesłanką do transformacji jest poprawa efektywności
energetycznej budynków, co skutkować będzie pozytywnym
wpływem na ryzyko kredytowe. W taksonomii należy zwrócić
uwagę na Aneks 1 (z 6) o nazwie „Climate Mitigation”. Jest
to szeroki dokument, w którym jedna z grup nosi nazwę
„Construction and real estate activities”. Wyróżniono w niej
budownictwo mieszkaniowe, a także wpływ na efektywność
energetyczną [11].
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