Koniec pozorowanej energooszczędności!
Od kilku lat, coraz wyraźniej i coraz częściej w całej Europie (także w Polsce) pojawiał się
problem projektowania budynków o niskim zużyciu energii – popularnie określanych
mianem „energooszczędnych”. Problem polegał na tym, iż projektowane i wznoszone
budynki wcale nie były energooszczędne, zaś wprowadzanie odnawialnych źródeł energii
(OZE) było sporadyczne i zależało raczej od kaprysu autora projektu, bo nie wynikało
z przepisów.
Przyczyną takiego stanu rzeczy była wprowadzona w życie 1 stycznia 2009 r.
implementacja Dyrektywy EPBD 2002/91. Wydano przepisy wykonawcze nakazujące
spełnianie warunku zmniejszonych granicznych współczynników przenikania ciepła
U przegród budowlanych lub alternatywnie warunku wskaźnika EP, czyli rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Nakazano także stosowanie
odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w wentylacji mechanicznej o wydajności
większej niż 2000 m3/h. Wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyk
energetycznych do projektów budowlanych oraz sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej według opracowanej metodologii dla nowych budynków oddawanych do
eksploatacji. Wprowadzono także obowiązek przeprowadzania kontroli technicznej
niektórych kotłów grzewczych.
Ambitne cele Dyrektywy EPBD niestety przegrały w starciu z rzeczywistością.
Podstawowym powodem był fatalny zapis § 329.1. w rozporządzeniu, gdzie występował
alternatywny warunek – weryfikowania według współczynników U przegród lub według
wskaźnika EP. Okazało się, że spełnienie pierwszego warunku jest dużo prostsze
podczas projektowania i tańsze podczas budowy, niż spełnienie warunku drugiego.
Szybko znalazło to uznanie u inwestorów – szczególnie deweloperów i powszechnie
stało się jedynym kryterium ochrony cieplnej podczas projektowania budynków.
Powstawały budynki spełniające (z zapasem lub bez) wymagania wartości
współczynników U, ale wykazujące gigantyczne wskaźniki zużycia nieodnawialnej energii
pierwotnej EP, rzędu 200 kWh/m2rok i więcej – w przypadku budynków mieszkalnych
oraz jeszcze większe w przypadku budynków użyteczności publicznej. Wymagania
określania w projekcie budowlanym charakterystyki energetycznej budynku, w praktyce
były ignorowane, sprowadzały się jedynie do podawania wartości współczynników
przenikania ciepła U i to niektórych tylko przegród.
Świadectwa charakterystyki energetycznej, które miały być paszportem energetycznym
budynków, mieszkań i lokali, nie spełniły oczekiwań Dyrektywy EPBD. Były często
sporządzane „na kolanie”, korespondencyjnie, bez inwentaryzacji powykonawczej
budynku i zastosowanych instalacji grzewczo-wentylacyjnych. Powszechna stała się
niechęć inwestorów do świadectw, ponieważ wyliczenia w nich zamieszczone były dla
zwykłego śmiertelnika „czarną magią”, zaś rubryki z uwagami i zaleceniami dla inwestora
bardzo często w ogóle nie były wypełniane. Świadectwa sporządzano w zasadzie tylko
po to, żeby spełnić wymagania a potem ... lądowały głęboko w szufladach i nie było
z nich żadnego pożytku.
Można zatem powiedzieć, że od wejścia w życie Dyrektywy EPBD, hasło
„energooszczędność” stało się tylko codziennym chwytem marketingowym producentów
materiałów budowlanych i wydawców katalogów projektów domów, a nie celem
rozwiązań projektowych. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie zdobyło statusu
paszportu energetycznego wykorzystywanego przy sprzedaży domów lub mieszkań, ale
zaczęto je traktować jako zło konieczne, za które inwestor musiał dodatkowo zapłacić.
Oczywiście o zdrowej rywalizacji architektów w projektowaniu budynków o coraz
lepszych charakterystykach energetycznych także nie mogło być mowy. Nieliczne próby
tworzenia tzw. domów pasywnych również trudno określić mianem sukcesów – owszem
miały niższe zużycie energii, ale nie dawano inwestorom rzetelnych analiz energetycznoekonomicznych oceniających racjonalność takich domów. I wreszcie odnotowywano tylko
nieliczne przypadki inwestorów domów jednorodzinnych, którzy naciskali na
zaprojektowanie budynków o niskich wskaźnikach zużycia energii końcowej EK. Od 01
stycznia 2014 r. mamy „rewolucję” w projektowaniu i wznoszeniu wszelkich budynków ...
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