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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 2.4: Podręcznik użytkownika dotyczący projektowania uwzględniającego 

rozbiórkę: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 2.0) 

 

Streszczenie 

Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków 

biurowych i mieszkalnych – można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego 

aż do przewidywanego zakończenia eksploatacji budynku. Oprócz efektywności środowiskowej, 

która jest głównym przedmiotem oceny, system Level(s) umożliwia również ocenę innych istotnych 

aspektów efektywności przy użyciu wskaźników i narzędzi dotyczących zdrowia i komfortu, kosztów 

całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych elementów ryzyka powiązanych z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru 

budynków. Wspólny język powinien umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które 

mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów europejskiej polityki ochrony 

środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które 

przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach 

takich jak: energia, zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, woda i jakość 

powietrza w pomieszczeniach; 

2. główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny 

cyklu życia (LCA), które można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich 

wkładu w osiąganie poszczególnych makrocelów. 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on 

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności 

budynków ku bardziej całościowemu podejściu, przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w 

Europie metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (LCCA). 
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Struktura dokumentu Level(s)  

 

Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s) 
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników 

Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru, który można stosować w odniesieniu 
do przedsięwzięć budowlanych w celu analizy i poprawy ich efektywności. Dokumentację uzupełniającą 
opracowano w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być zaangażowane 
w  proces.  

Jeżeli dopiero zaczynasz interesować się tematyką oceny zrównoważonego charakteru budynków, zalecamy 
zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika użytkownika systemu Level(s). W części pierwszej 
przedstawiono podstawowe pojęcia systemu Level(s) i przykłady jego stosowania do przedsięwzięć 
budowlanych.  

Jeśli nie przygotowałeś jeszcze swojego przedsięwzięcia budowlanego do korzystania z systemu Level(s), w tym 
nie wypełniłeś planu przedsięwzięcia i opisu budynku, zalecamy zapoznanie się z drugą częścią podręcznika 
użytkownika systemu Level(s).  

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników stanowi trzecią część podręcznika 
użytkownika systemu Level(s), w której znajdują się instrukcje dotyczące sposobów korzystania z samych 
wskaźników. Ma on pomóc w zastosowaniu wybranego wskaźnika do przedsięwzięcia budowlanego. Pomoże 
w tym w następujący sposób: 

 Briefing wprowadzający: W sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 informacje co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary; oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

 Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach: w tej sekcji 
przedstawiono:  

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 informacje co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1); oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

W instrukcjach znajduje się wiele odesłań do sekcji „Wytyczne i dalsze informacje”, która znajduje się 
po instrukcjach.  

 Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika: sekcja ta zawiera dodatkowe ogólne 
informacje i wytyczne, które pomogą w wykonaniu konkretnych kroków określonych w instrukcji, 
w tym koncepcje projektu wprowadzone na poziomie 1 oraz praktyczne kroki służące do obliczenia 
lub zmierzenia efektywności na poziomie 2 i 3. Wszystkie te informacje są powiązane z konkretnymi 
krokami określonymi w instrukcji na poziomie 1, 2 lub 3. 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników przygotowano w taki sposób, aby po 
zapoznaniu się ze wskaźnikiem i zrozumieniu, jak z niego korzystać, użytkownik nie musiał już sprawdzać 
wytycznych i informacji ogólnych, a jedynie stosować bezpośrednio instrukcje dotyczące wybranego poziomu. 
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Stosowane terminy techniczne i definicje  

Termin Definicja 

Dostępność 
Możliwość łatwego dostępu do komponentów budowlanych na potrzeby 
demontażu, modernizacji, wymiany lub ulepszenia. 

Montaż 
Układ więcej niż jednego materiału lub komponentu służący konkretnym celom 
ogólnym. 

Przegrody 
zewnętrzne budynku 

Wszystkie obiekty budowlane, które są trwale zespojone z budynkiem w taki 
sposób, że demontaż lub wymiana produktu stanowi roboty budowlane. 

Komponent 
budowlany 

Wyrób budowlany wyprodukowany jako odrębna jednostka do pełnienia określonej 
funkcji lub określonych funkcji. 

Rozbiórka 
Proces selektywnego i systematycznego demontażu budynku w celu zmniejszenia 
ilości wytwarzanych odpadów i wygenerowania dostaw wysokiej jakości materiałów 
wtórnych nadających się do ponownego użycia i recyklingu. 

Demontaż 
Rozebranie elementu składowego budynku lub zespołu na koniec jego okresu 
użyteczności w taki sposób, aby umożliwić ponowne wykorzystanie, recykling lub 
odzysk komponentów i części. 

Warunki 
rzeczywistego 
użytkowania 

Wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na efektywność budynku lub 
zmontowanego systemu w normalnych warunkach jego użytkowania. 

Analiza zbioru wejść 
i wyjść 

Etap oceny cyklu życia obejmujący zestawienie i kwantyfikację wejść i wyjść w całym 
cyklu życia produktu. 

Oddzielenie 
materiałów 

Działanie mające na celu oddzielanie materiałów, łącznie z procesami 
mechanicznymi, chemicznymi lub termicznymi (np. rozdrabnianie, wytapianie, 
sortowanie itp.), inne niż demontaż lub rozłożenie. 

Odzysk 

Każde działanie, w wyniku którego odpady służą użytecznemu celowi dzięki 
zastąpieniu innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do 
spełniania określonej funkcji, lub przygotowanie odpadów do spełniania tej funkcji 
w zakładzie lub w gospodarce na większą skalę. 

Recykling 
Dowolny proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie 
przetwarzane w wyroby, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. 

Ponowne użycie 
Działanie, w wyniku którego produkt lub jego część po osiągnięciu końca jednego 
etapu użytkowania, są ponownie wykorzystywane do tego samego celu, do którego 
powstały. 

Zdolność do 
recyklingu 

Możliwość poddania produktu odpadowego recyklingowi na podstawie 
rzeczywistych praktyk. 

Scenariusz 
Zbiór założeń i informacji dotyczących przewidywanej serii możliwych przyszłych 
zdarzeń. 

Selektywna rozbiórka 
Usuwanie materiałów z miejsca rozbiórki w z góry określonej kolejności w celu 
maksymalizacji efektywności odzysku i recyklingu. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Elementy budynku, takie jak struktury, przegrody zewnętrzne i fasady, odpowiadają za większość 
wbudowanego wpływu na środowisko związanego z budową budynku. Ponadto prawdopodobnie przez cały 
przewidziany okres użytkowania wyposażenie wewnętrzne budynku będzie poddawane wielokrotnym cyklom 
renowacji.  

W rezultacie wszelkie postępy zmierzające do osiągnięcia „obiegu zamkniętego” poprzez projektowanie 
mające na celu odzysk części budynku i materiałów budowlanych do ponownego użycia (in situ w ramach 
nowego budynku lub na innym miejscu budowy) lub poprzez ich recykling w celu wytworzenia nowych 
produktów budowlanych przyczynią się do stopniowego zmniejszenia wbudowanego wpływu cyklu życia 
i zużycia zasobów naturalnych w całym sektorze budowlanym. 

Główną przeszkodą w projektowaniu uwzględniającym rozbiórkę jest rozbieżność między decyzjami 
podejmowanymi na etapie projektowania budynku a tymi, które mogą zostać podjęte kilkadziesiąt lat później, 
gdy przydatność budynku do użycia dobiegnie końca. W badaniach nad praktykami demontażowymi 
i rozbiórkowymi określono cztery główne bariery utrudniające ponowne użycie materiałów i ich recykling: 

 Projekty budowlane: obecne metody i materiały budowlane nie sprzyjają odzyskowi materiałów. 

Przykłady obejmują skażenie materiałami niebezpiecznymi, splątanie instalacji wewnętrznych 

z elementami konstrukcyjnymi oraz zastosowanie systemów zespolonych stalowo-betonowych. 

 Procesy rozbiórki: Obecne plany i praktyki nie sprzyjają odzyskowi materiałów w stanie zdatnym do 

użytku. Przykłady obejmują użycie nożyc do cięcia profili stalowych ze względu na zastosowanie 

złączeń spawanych lub ograniczenia czasowe. 

 Systemy logistyczne: brakuje miejsca do przechowywania materiałów z odzysku. Jednym 

z przykładów jest przechowywanie odzyskanych profili stalowych przed ich wykorzystaniem przy 

budowie nowego budynku. Nawet jeżeli profile zostaną odzyskane, rodzaje wymaganych modyfikacji 

mogą okazać się zbyt trudne w realizacji. 

 Rynki: brakuje popytu na materiały z odzysku. Zjawisku temu można w pewnym stopniu zaradzić 

poprzez ograniczenie ilości i zmienności rozmiarów elementów lub profili w porównaniu z tymi, które 

mogą być wymagane. Zmiany w standardowych specyfikacjach z czasem doprowadziły do większego 

zróżnicowania elementów budowlanych. Pewną rolę może odgrywać również niepewność co do 

właściwości materiału i historii użytkowania. 

Chociaż oceny budynków nie mogą odnosić się do wszystkich tych aspektów, mogą one odgrywać ważną rolę  
w określaniu aspektów projektu budynku mogących wpływać na przyszłe procesy i decyzje dotyczące odzysku 
po zakończeniu eksploatacji.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do ilościowej oceny zakresu, w jakim projekt budynku mógłby w przyszłości ułatwić odzysk, 
ponowne użycie lub  recykling elementów, komponentów i części składowych budynku oraz materiałów. 
Stanowi on zatem wskaźnik zastępczy dla:  

 wkładu budynku w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz  

 praktycznego potencjału w zakresie dostępu do wartości materialnej zgłoszonej w ramach modułu D 

wskaźnika 1.2 systemu Level(s).  

Wskaźnik ten służy określeniu  łatwości i minimalnego zakresu w odniesieniu do demontażu elementów 
budynku, oraz  ponownego użycia i recyklingu tych elementowi oraz związanych z nimi części składowych 
i materiałów.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 2.4 
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 2.4 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny 
z zasadami projektowania)  

 Kluczowe aspekty projektu dla architekta, inżyniera budownictwa 
i wykonawcy, które należy wziąć pod uwagę i uwzględnić w późniejszych 
specyfikacjach. 

 Wycena wartości aspektów projektu przez inwestora budowlanego 
i kosztorysantów. 

2. Szczegółowy projekt i budowa (w 
oparciu o obliczenia, symulacje 
i rysunki)  

 Ocena konstrukcji, fasady i projektu budynku oraz specyfikacji pod kątem 
rozbiórki. 

 Ocena części budynku przeznaczonych do renowacji i materiałów 
wyposażeniowych pod kątem możliwości ich rozbiórki w krótszym czasie.  

3. Etap powykonawczy i warunki 
rzeczywistego użytkowania (na 
podstawie uruchomienia i kontroli) 

 Świadomość i informacje na temat cech projektowania pod kątem obiegu 
zamkniętego i ich potencjalnej przyszłej wartości. 

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary jest bezwymiarowa ocena punktowa potencjału budynku w kontekście obiegu 
zamkniętego 

Granice systemu  

Granicą oceny jest budynek oraz kompletny przedmiar robót i zestawienie materiałów go dotyczące, jeżeli są 
one uwzględnione w ocenie projektu przez użytkownika systemu Level(s).  

Zakres 

Przedmiar robót i zestawienie materiałów dotyczące budynku, jeżeli są one objęte oceną projektu 
i minimalnym zakresem elementów budynku, który jest określony w instrukcjach dla poziomu 2 i 3.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Proponuje się zastosowanie metody obliczeniowej, opracowanej na potrzeby systemu Level(s), która w 
znaczącym stopniu nawiązuje do kryterium łatwości odzysku i recyklingu TEC1.6 Niemieckiego Stowarzyszenia 
Budownictwa Ekologicznego (DGNB). Zgodnie z tą metodą przyznawane są punkty w skali od 0 do 100, gdzie 
100 oznacza najlepszy projekt pozwalającemu na pełen odzysk i ponowne użycie elementów i komponentów.  

W instrukcjach dla każdego poziomu i wytycznych odwołano się dodatkowo do zasad i aspektów projektu 

zawartych w normie ISO 20887. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcieliby:  

 zrozumieć, w jaki sposób projekt budynku może ułatwić przyszłą rozbiórkę pod kątem uzyskania 
dostępu do elementów i komponentów budynku, a jeśli jest to możliwe, do ich dalszego demontażu 
na części składowe i materiały. rozważyć, w jakim zakresie te elementy, komponentu i części składowe 
budynku mogą być odzyskane w celu ponownego użycia lub recyklingu.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 21). 

1. Należy upewnić się, że został sporządzony opis budynku w ramach systemu Level(s) omówiony 
w Podręczniku użytkownika nr 2, ponieważ niektóre informacje mogą być potrzebne do sprawdzenia 
adekwatności koncepcji projektu. 

2. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektu uwzględniające możliwość rozbiórki 
w rozdziale L1.4 instrukcji oraz przeczytać powiązane wytyczne techniczne i informacje uzupełniające, 
które znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. 

3. Krok opcjonalny: Należy zasięgnąć porady wykonawcy prac rozbiórkowych lub eksperta ds. 
gospodarowania odpadami posiadających odpowiednią wiedzę na temat rodzaju budynku, 
zaawansowanych technik rozbiórki oraz lokalnych, regionalnych lub krajowych rynków docelowych 
(odpowiednio do przedmiaru robót i zestawienia materiałów). 

4. Krok opcjonalny: Należy uwzględnić dostępność komponentów i części składowych budynku w 
kontekście paszportów materiałów budowlanych, jak również zasięgnąć porady eksperckiej dotyczącej 
koncepcji budynków jako banków materiałów (BAMB). 

5. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektu uwzględniające możliwość rozbiórki mogą być wprowadzone do procesu projektowania.  

6. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 
uwzględniające możliwość rozbiórki, wykorzystując format sprawozdania L1, który znajduje się na 
końcu niniejszych instrukcji (L1.5). 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektu koncepcyjnego, prowadzonego przez architekta koncepcyjnego.  
Koncepcje projektu uwzględniające możliwość rozbiórki mogą być obiektem dalszych badań, gdy w projekt 
bardziej zaangażują się specjaliści, tacy jak inżynierowie budownictwa, jak również wykonawcy, w tym 
specjaliści w dziedzinie wyposażenia obiektu. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Poniższe koncepcje projektu uwzględniające możliwość rozbiórki określono na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród profesjonalistów i opisanych w literaturze, i narzędzi służących do certyfikacji 
budynków. Przyczyniają się do projektowania budynków, które są łatwiejsze w rozbiórce, i mogą zapewnić 
lepszą efektywność środowiskową w perspektywie długoterminowej. 

Ogólny 
aspekt 

dotyczący 
rozbiórki 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

Opis 
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Ogólny 
aspekt 

dotyczący 
rozbiórki 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

Opis 

1. Łatwość 
demontażu  

1.1 Elementy i ich części są od siebie 
niezależne i łatwo je rozdzielić  

Możliwość rozdzielania wzajemnie połączonych1 elementów 
budynkui demontażu elementów na komponenty i części 
składowe.  

Do charakteru połączeń odniesiono się w aspektach 
projektowych 1.2 i 1.3. 

1.2 Połączenia są mechaniczne 
i rozłączalne  

Zastosowanie nieniszczących połączeń mechanicznych 
zamiast łączenia chemicznego.  

1.3 Połączenia są łatwo dostępne 
i sekwencyjnie rozłączalne 

Łatwy i sekwencyjny dostęp w celu rozłączenia 
mechanicznych połączeń i usunięcia elementów, 
komponentów lub części składowych. 

1.4 Niewielka liczba i złożoność 
etapów demontażu  

Demontaż nie powinien wiązać się z potrzebą złożonych 
przygotowań, intensywnego wykorzystania zasobów 
ludzkich i maszyn lub prowadzenia procesów poza terenem 
prac rozbiórkowych.  

2. Łatwość 
ponownego 
użycia 

2.1 Specyfikacja elementów i części 
z wykorzystaniem znormalizowanych 
wymiarów  

Specyfikacja elementów i części o znormalizowanej 
charakterystyce technicznej w celu zapewnienia spójnego 
zapasu materiałów na przyszłość. 

2.2 Specyfikacja modułowego 
systemu instalacji wewnętrznych 
w budynku 

Specyfikacja modułowych systemów, które mogą zachować 
swoją wartość po demontażu lub które można łatwo 
wymienić i zmodernizować.  

2.3 Projekt uwzględnia przyszłą 
adaptację pod względem 
zmieniających się potrzeb 
funkcjonalnych 

Zaprojektowanie części budynku w taki sposób, aby możliwe 
było ich ciągłe użytkowanie w tej samej lub innej konfiguracji 
projektowej w tym samym budynku.  

3. Łatwość 
recyklingu 

3.1 Części wykonane z  jednorodnych 
materiałów przy minimalnym 
zabiegach wykroczeniowych. 

Specyfikacja komponentów i części składowych wykonanych 
z jednorodnych materiałów, tych samych materiałów lub 
materiałów wzajemnie kompatybilnych z procesami 
recyklingu. Wykończenia, powłoki, kleje i dodatki nie 
powinny utrudniać procesów recyklingu. 

3.2 Materiały składowe można łatwo 
rozdzielać 

Powinna istnieć możliwość rozdzielania komponentów 
i części na ich materiały składowe. 

3.3 Istnieją powszechnie przyjęte 
możliwości recyklingu części 
składowych lub materiałów 

Części lub materiały można łatwo przetworzyć w procesach 
recyklingu na produkty o podobnym zakresie zastosowań 
i funkcji, tym samym maksymalizując ich wartość 
w kontekście obiegu zamkniętego.  

 

L1.5. Wzór sprawozdania 

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość rozbiórki 

Konkrety aspekt 
projektowy Uwzględniono? 

(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji 
projektu budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Łatwość demontażu 

1.1 1.1 Elementy 
i ich części są od 
siebie niezależne 
i łatwo je 

  

                                           

1 Na przykład można łatwo usunąć fasadę i instalacje wewnętrzne, nie uszkadzając konstrukcji budynku ani nie wytwarzając znacznej ilości 
odpadów materiałowych pochodzących z wnętrza budynku. 
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Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość rozbiórki 

Konkrety aspekt 
projektowy Uwzględniono? 

(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji 
projektu budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

rozdzielić 

1.2 Połączenia są 
mechaniczne 
i rozłączalne 

  

1.3 Połączenia są 
łatwo dostępne 
i sekwencyjnie 
rozłączalne 

  

1.4 Niewielka 
liczba i złożoność 
etapów 
demontażu 

  

2. Łatwość recyklingu 

2.1 Specyfikacja 
elementów 
i części 
z wykorzystaniem 
znormalizowanych 
wymiarów  

  

2.2 Specyfikacja 
modułowego 
systemu instalacji 
wewnętrznych 
w budynku 

  

2.3 Projekt 
uwzględnia 
przyszłą adaptację 
pod względem 
zmieniających się 
potrzeb 
funkcjonalnych 

  

3. Łatwość ponownego 
użycia 

3.1 Części 
wykonane 
z  jednorodnych 
materiałów przy 
minimalnym 
zabiegach 
wykroczeniowych. 

  

3.2 Materiały 
składowe można 
łatwo rozdzielać 

  

3.3 Istnieją 
powszechnie 
przyjęte 
możliwości 
recyklingu części 
składowych lub 
materiałów 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą wyznaczyć ilościowe cele projektowe lub są na 
etapie podejmowania decyzji projektowych i chcą porównać warianty projektowe pod kątem ich potencjału 
w zakresie rozbiórki, opartego na ilościowej ocenie projektu uwzgledniającego możliwość rozbiórki 

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 26). 

1. Należy zorganizować spotkanie z architektem oraz z inżynierami budownictwa, inżynierami instalacji 
wewnętrznych i wykonawcami prac wykończeniowych w celu dokonania przeglądu koncepcji 
i aspektów projektu, które będą podlegały ocenie, zaczynając od minimalnego zakresu. 

2. Krok opcjonalny: Należy zasięgnąć porady wykonawcy prac rozbiórkowych lub eksperta ds. 
gospodarowania odpadami posiadających odpowiednią wiedzę na temat rodzaju budynku, 
zaawansowanych technik rozbiórki oraz lokalnych, regionalnych lub krajowych rynków docelowych 
(odpowiednio do przedmiaru robót i zestawienia materiałów). 

3. Krok opcjonalny: Należy uwzględnić dostępność komponentów i części składowych budynku w 
kontekście paszportów materiałów budowlanych, jak również zasięgnąć porady eksperckiej dotyczącej 
koncepcji budynków jako banków materiałów (BAMB).  

4. W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji: możliwy jest częściowy zakres prac skupiający się na 
elementach budynku, które wchodzą w zakres oddziaływania proponowanych prac. 

5. Należy opracować warianty projektu do wyceny, biorąc pod uwagę poszczególne koncepcje i aspekty 
uwzględniające możliwość rozbiórki, oraz prowadzące do wykorzystania potencjału dla powtórnego 
użycia, pełnego lub częściowego recyklingu oraz odzysku materiałów i energii 

6. W przypadku osiedli mieszkaniowych składającego się z kilku typów obiektów mieszkalnych należy 
dokonać wyboru reprezentatywnych projektów budynków i ich wyposażenia. W przypadku mieszkań 
ocenie podlega również cały budynek. 

7. Należy wskazać i zgromadzić odpowiednie rysunki projektu architektonicznego i konstrukcyjnego, 
plany instalacji wewnętrznych, plany wyposażenia oraz projekt przedmiaru robót. Jeżeli wskaźnik 2.1 
jest również uwzględniony w analizie, powinien stanowić źródło informacji dla przedmiaru robot. 

8. Należy wypełnić wzór sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym Excel dla wskaźnika 2.4 dla wszystkich 
istotnych elementów, komponentów, części składowe i materiałów uwzględniając ich wagę (i 
opcjonalnie wartość). Następnie należy określić najlepsze praktyczne rozwiązanie dla każdego 
elementu po zakończeniu jego eksploatacji.   

9. Należy  obliczyć wskaźnik obiegu zamkniętego, biorąc pod uwagę najlepsze praktyczne rozwiązanie 
(oparte na rozważanych w zakresie łatwości demontażu, oraz potencjalnego odzysku, recyklingu 
i ponownego użycia, oraz uwzgledniające wagę (i opcjonalnie wartość) każdego elementu po 
zakończeniu jego eksploatacji.   

10. Dalsze działania: Aby zbadać potencjał kompromisów w zakresie efektywności środowiskowej cyklu 
życia różnych koncepcji projektu uwzględniających możliwość rozbiórki, można przeprowadzić ocenę 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub pełną ocenę cyklu życia. 

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 Projekt budynku wraz z przedmiarem robót, a także planami konstrukcji i instalacji wewnętrznych. 
Powinny one być wystarczająco zaawansowane, aby dostarczyć szczegółowe informacje, na których 
podstawie można dokonać oceny punktowej aspektów projektu uwzględniających możliwość 
rozbiórki.  
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 W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji: uzgodniony zakres części budynku i wyposażenia, 
który umożliwi określenie wspomnianych aspektów projektu uwzględniających możliwość rozbiórki, 
na które można mieć wpływ. 

 Arkusz kalkulacyjny Excel dla wskaźnika 2.4 w systemie Level(s)  

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Większość podmiotów może (i powinna) być zaangażowana już na etapie projektowania szczegółowego, które 
odbywa się pod przewodnictwem architekta z udziałem inżynierów budownictwa, inżynierów instalacji 
wewnętrznych, wykonawców oraz producentów elementów i komponentów.  

Konsultanci ds. energii/zrównoważonego rozwoju lub osoby z zespołu projektowego o kompetencjach 
wewnętrznych mogą wspierać proces oceny współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny 
pełnego cyklu życia.  

 

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Aby wyniki były porównywalne, ważne jest, aby zakres projektu był taki sam. Ponieważ użytkownicy mogą 
ograniczać zakres zgodnie ze specyfiką swojego projektu, musi być on wyraźnie opisany we wzorze 
sprawozdania. Metoda obliczania wykorzystuje specjalnie przygotowany arkusz kalkulacyjny programu Excel, 
który jest opisany szczegółowy w dalszej części dokumentu. 

L2.6. Dalsze działania  

Dostępne są dwa warianty optymalizacji projektów z uwzględnieniem możliwości rozbiórki: 

1. Efektywność w cyklu życia budynku: Do oceny efektywności różnych wariantów projektowych 
budynku lub optymalizacji efektywności w cyklu życia projektu można wykorzystać wskaźnik 1.2 – 
współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia – lub ocenę pełnego cyklu życia. W tym celu należy 
opracować i przetestować projekty oraz postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi modelowania 
scenariuszy zakończenia eksploatacji budynków określonymi w L2.4: Należy postępować zgodnie 
z krokiem 4 instrukcji dotyczącej wskaźnika 1.2 (można go znaleźć w podręczniku użytkownika 
dotyczącym tego wskaźnika).  

2. Scenariusz zakończenia eksploatacji: Scenariusze dotyczące konkretnego przedsięwzięcia należy 
opierać na danych pierwotnych dotyczących technik rozbiórki oraz technologii stosowanej w sektorze 
prac budowlano-wyburzeniowych do danego rodzaju/projektu budynku i w jak najdalej idącym 
stopniu na warunkach panujących na danym obszarze geograficznym.  

Uwaga do wariantu 1: jeżeli wyniki współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny cyklu życia 
mają być upublicznione, zaleca się, aby wykonawca prac rozbiórkowych lub ekspert ds. gospodarowania 
odpadami przedstawił swoją opinię na ich temat oraz aby opinia ta została załączona do sprawozdania. 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Poniższy format jest zgodny z wzorem sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym dla wskaźnika 2.4 w systemie 
Level(s) . Raportowanie wartości ekonomicznej jest opcjonalne. 

 

Łączna wartość współczynnika obiegu zamkniętego 
(wg. wagi) 

Łączna wartość współczynnika obiegu zamkniętego 
(wg. wartości ekonomicznej) 

  

Format zgłaszania wyników obejmuje również bardziej szczegółowy podział z uwzględnieniem elementów 
budynku.  W przypadku gdy element jest włączony w zakres projekty, lub dla którego dane nie są dostępne, 
należy dodać wyjaśnienie w odpowiednim polu formularza. 
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Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

Pale i fundament płytki    

Kondygnacje podziemne    

Ściany oporowe    

Szkielet (belki, słupy i 
płyty) 

   

Górne stropy    

Ściany zewnętrzne    

Balkony    

Płyta parteru    

Ściany wewnętrzne, 
ściany działowe i drzwi; 

   

Schody i pochylnie    

Zewnętrzne systemy 
ścian, Okładziny i 
konstrukcje zacieniające 

   

Otwory w elewacji (w 
tym okna i drzwi 
zewnętrzne) 

   

Konstrukcja    

Uszczelnianie    

Parkingi (znajdujące się 
na terenie wokół 
budynku i służące 
użytkownikom budynku) 

   

Armatura sanitarna    

Szafki, szafy i 
powierzchnie robocze 

   

Sufity      

Wykończenia ścian i 
sufitów 

   

Pokrycia i wykończenia    
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Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

podłogowe 

Oprawy oświetleniowe    

Systemy kontroli i 
czujniki 

   

System wytwarzania i 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

   

Instalacja chłodząca i 
układ chłodzenia 

   

Kanały i system 
dystrybucji 

   

System rozprowadzania 
wody zimnej 

   

System rozprowadzania 
wody gorącej 

   

Systemy oczyszczania 
ścieków 

   

System odwadniania    

Windy i schody ruchome    

Systemy gaśnicze    

Systemy komunikacji i 
bezpieczeństwa 

   

Instalacje 
telekomunikacyjne i 
przesyłu danych 

   

Przyłącza i przebudowa 
sieci 

   

Podstacje i sprzęt    

Chodniki i inne 
powierzchnie 
utwardzone; 

   

Ogrodzenia, barierki i 
mury 
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Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

System odwadniania    
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla tych użytkowników, którzy chcą porównać ostateczny projekt powykonawczy 
z wcześniejszymi projektami szczegółowymi. Może on również stanowić punkt wyjścia do przygotowania 
zawartości technicznej paszportu budynku lub rejestru banku materiałów budowlanych. 

L3.2. Szczegółowe instrukcje 

Ponieważ podejście do poziomu 2 i poziomu 3 jest bardzo podobne, instrukcje należy odczytywać wraz 
z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz informacjami uzupełniającymi (zob. str. 34). 

1. Należy zorganizować spotkanie z architektem i wykonawcą, jak również z inżynierami budownictwa 
i inżynierami instalacji wewnętrznych w celu wskazania uwzględnionych koncepcji i aspektów 
projektu. 

2. Należy wskazać i zgromadzić odpowiednie rysunki projektu architektonicznego i konstrukcyjnego, 
plany instalacji wewnętrznych, plany wyposażenia, jak również obliczenia uzupełniające wymagane do 
sprawdzenia i potwierdzenia powykonawczej oceny punktowej dla wszystkich elementów 
uwzględnionych w projekcie. W przypadku gdy rozważany element lub komponent posiada paszport 
materiałów budowlanych, powinien on zostać uwzględniony 

3. Jeżeli zastosowany został taki sam reprezentatywny wybór rodzajów domów lub mieszkań, jak przy 
sporządzaniu oceny punktowej na poziomie 2, należy dopilnować zgodności na poziomie 3. 

4. Należy wypełnić wzór sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym Excel dla wskaźnika 2.4 dla wszystkich 
istotnych elementów, komponentów, części składowe i materiałów uwzględniając ich wagę (i 
opcjonalnie wartość), i określić najlepsze praktyczne rozwiązanie dla każdego elementu po 
zakończeniu jego eksploatacji.   

5. Należy obliczyć wskaźnik obiegu zamkniętego, biorąc pod uwagę najlepsze praktyczne rozwiązanie 
(oparte na rozważanych w zakresie łatwości demontażu, oraz potencjalnego odzysku, recyklingu 
i ponownego użycia, oraz uwzgledniające wagę (i opcjonalnie wartość) każdego elementu po 
zakończeniu jego eksploatacji.  Dalsze działania: Aby sfinalizować ocenę potencjału kompromisów 
w zakresie efektywności środowiskowej cyklu życia różnych koncepcji projektu uwzględniających 
możliwość adaptacji, można przeprowadzić dalszą ocenę współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu 
życia lub pełną ocenę cyklu życia. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 Projekt budynku wraz z przedmiarem robót, a także planami konstrukcji i instalacji wewnętrznych, 
które są wystarczająco zaawansowane, aby dostarczyć szczegółowe informacje, na których podstawie 
można dokonać oceny punktowej w kontekście obiegu zamkniętego.  

 W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji: uzgodniony zakres części budynku i wyposażenia, 
który umożliwi określenie wspomnianych aspektów projektu uwzględniających możliwość rozbiórki, 
na które można mieć wpływ. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane w zakończenie budowy pod przewodnictwem architekta oraz z udziałem wykonawcy 
lub wykonawców, inżynierów budownictwa i inżynierów instalacji wewnętrznych. Konsultanci ds. 
energii/zrównoważonego rozwoju lub osoby z zespołu projektowego o kompetencjach wewnętrznych mogą 
wspierać proces oceny współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny pełnego cyklu życia.  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Aby wyniki były porównywalne, ważne jest, aby zakres projektu był taki sam. Ponieważ użytkownicy mogą 
ograniczać zakres zgodnie ze specyfiką swojego projektu, musi być on wyraźnie opisany we wzorze 
sprawozdania. Metoda obliczania wykorzystuje specjalnie przygotowany arkusz kalkulacyjny programu Excel, 
który jest opisany szczegółowy w dalszej części dokumentu. 
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L3.6. Format zgłaszania wyników oceny 

Poniższy format jest zgodny z wzorem sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym dla wskaźnika 2.4 w systemie 
Level(s) . Raportowanie wartości ekonomicznej jest opcjonalne. 

Łączna wartość współczynnika obiegu zamkniętego 
(wg. wagi) 

Łączna wartość współczynnika obiegu zamkniętego 
(wg. wartości ekonomicznej) 

  

Format zgłaszania wyników obejmuje również bardziej szczegółowy podział z uwzględnieniem elementów 
budynku.  W przypadku gdy element jest włączony w zakres projekty, lub dla którego dane nie są dostępne, 
należy dodać wyjaśnienie w odpowiednim polu formularza. 

Projektanci lub dostawcy mają możliwość wykorzystania wzoru sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym Excel 
do obliczania wyników dla pozostałych elementów budynku, a następnie informacje ta mogą skopiować do 
arkusza kalkulacyjnego całego projektu budowlanego. 

Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

Pale i fundament płytki    

Kondygnacje podziemne;    

Ściany oporowe    

Szkielet (belki, słupy i 
płyty) 

   

Górne stropy    

Ściany zewnętrzne    

Balkony    

Płyta parteru    

Ściany wewnętrzne, 
ściany działowe i drzwi; 

   

Schody i pochylnie    

Zewnętrzne systemy 
ścian, Okładziny i 
konstrukcje zacieniające 

   

Otwory w elewacji (w 
tym okna i drzwi 
zewnętrzne) 

   

Konstrukcja    

Uszczelnianie    
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Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

Parkingi (znajdujące się 
na terenie wokół 
budynku i służące 
użytkownikom budynku) 

   

Armatura sanitarna    

Szafki, szafy i 
powierzchnie robocze 

   

Sufity      

Wykończenia ścian i 
sufitów 

   

Pokrycia i wykończenia 
podłogowe 

   

Oprawy oświetleniowe    

Systemy kontroli i 
czujniki 

   

System wytwarzania i 
dystrybucji energii 
elektrycznej 

   

Instalacja chłodząca i 
układ chłodzenia 

   

Kanały i system 
dystrybucji 

   

System rozprowadzania 
wody zimnej 

   

System rozprowadzania 
wody gorącej 

   

Systemy oczyszczania 
ścieków 

   

System odwadniania    

Windy i schody ruchome    

Systemy gaśnicze    

Systemy komunikacji i 
bezpieczeństwa 
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Szczegółowe informacje dla elementów budynku wraz z wartością współczynnika obiegów zamkniętego 

Część budynku Dodatkowe informacje wg. wagi wg. wartości 
ekonomicznej 

Instalacje 
telekomunikacyjne i 
przesyłu danych 

   

Przyłącza i przebudowa 
sieci 

   

Podstacje i sprzęt    

Chodniki i inne 
powierzchnie 
utwardzone; 

   

Ogrodzenia, barierki i 
mury 

   

System odwadniania    
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika  

Dotyczące stosowania poziomu 1 

Dodatkowe ogólne wytyczne i objaśnienia dotyczą trzech koncepcji projektu uwzględniających możliwość 
demontażu, łatwości odzysku, recyklingu i ponownego użycia. 

W ten sposób użytkownicy mogą lepiej zrozumieć, dlaczego projektowanie uwzględniające rozbiórkę jest 
istotne oraz jak może ono wpłynąć na wykorzystywanie budynku w obiegu zamkniętym w średniej i długiej 
perspektywie. 

 

L1.1a. Wyjaśnienia dotyczące zakresu projektu dla wskaźnika 2.4 

Na etapie projektu koncepcyjnego nie ma ograniczeń co do zakresu. Ze względów praktycznych, zaleca się 
użytkownikom skupienie na elementach zaznaczonych na czarno w poniższej tabeli. Lista elementów, która ma 
zastosowanie na poziomie 2, została oznaczona w tabeli na szaro i kursywą. 

 

Tabela 1. Maksymalny rekomendowany zakres w projektowaniu uwzględniającym rozbiórkę za pomocą Level(s) 

Kategorie 1. 
rzędu 

Kategorie 2. rzędu Kategorie 3. Rzędu (elementy budynku) 

Powłoka 
budynku 

Fundamenty (podziemna 
część konstrukcji) 

Pale i fundament płytki 

Kondygnacje podziemne 

Ściany oporowe 

Szkielet nośny 

Szkielet (belki, słupy i płyty) 

Górne stropy 

Ściany zewnętrzne 

Balkony 

Elementy nienośne 

Płyta parteru 

Ściany wewnętrzne, ściany działowe i drzwi; 

Schody i pochylnie 

Fasady 

Zewnętrzne systemy ścian, Okładziny i konstrukcje 
zacieniające 

Otwory w elewacji (w tym okna i drzwi zewnętrzne) 

Zewnętrzne farby, powłoki i tynki 

Dach 
Konstrukcja 

Uszczelnianie 

Parkingi 
Naziemne i podziemne (znajdujące się na terenie wokół 
budynku i służące użytkownikom budynku) 

Trzon 

Armatura i wyposażenie 

Armatura sanitarna 

Szafki, szafy i powierzchnie robocze (jeżeli są zapewnione w 
nieruchomości mieszkalnej) 

Sufity 

Wykończenia ścian i sufitów 

Pokrycia i wykończenia podłogowe 

Wbudowany system 
oświetlenia 

Oprawy oświetleniowe 

Systemy kontroli i czujniki 

System energetyczny 

Instalacja grzewcza i system dystrybucji ciepła 

Instalacja chłodząca i układ chłodzenia 

System wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej 

System wentylacyjny 
Centrale klimatyzacyjne 

Kanały i system dystrybucji 

Instalacje sanitarne 

System rozprowadzania wody zimnej 

System rozprowadzania wody gorącej 

Systemy oczyszczania ścieków 
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System odwadniania 

Inne systemy 

Windy i schody ruchome 

Systemy gaśnicze 

Systemy komunikacji i bezpieczeństwa 

Instalacje telekomunikacyjne i przesyłu danych 

Roboty 
zewnętrzne 

Media 
Przyłącza i przebudowa sieci 

Podstacje i sprzęt 

Architektura krajobrazu 

Chodniki i inne powierzchnie utwardzone 

Ogrodzenia, barierki i mury 

System odwadniania 

L1.1b. Wyjaśnienia dotyczące terminologii użytej we wskaźniku 2.4. 

 

Aby zminimalizować potencjalne niejasności w terminologii wskaźnika 2.4 Level(s) uwzględniono następujące 
rozróżnienie: 

 Elementy budynku rozumiane są jako cechy budynku zgodne z zakresem poziomu 3 w tabeli 1 (np. 
ściany zewnętrzne). Elementy budynku mogą składać się z wielu komponentów (np. cegły, zaprawa, 
izolacja i okładzina), części (np. łączniki otworów elewacyjnych) i materiałów (np. cegła, zaprawa, 
metal, wełna mineralna itp.). 

 Komponenty budynku rozumiane są jako cechy budynku, które mogą łączyć się z innymi 
komponentami, tworząc elementy budynku. Choć z natury prostsze niż elementy budowlane, mogą 
składać się z wielu części i materiałów (np. szklane okno i metalowy mechanizm zamka w drzwiach) 

 Części budynku rozumiane są jako cechy budynku, które można łączyć, tworząc komponenty 
budynku. Chociaż z natury są prostsze niż elementów budynku, mogą składać się z wielu materiałów 
(np. szklane okno w drzwiach może być wzmocnione metalowym drutem). 

 Materiały budowlane to najniższy poziom, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu 
uwzgledniającym rozbiórki, ponieważ jest to „najczystsza” forma, jaką można odzyskać z budynku. Dla 
jasności przypadki niektórych materiałów kompozytowych, takich jak niezbrojony beton (którym jest 
cement, piasek i grube kruszywo), metale stopowe (więcej niż jeden metal) i plastyfikowane tworzywa 
sztuczne (polimer z dodatkiem plastyfikatora), należy traktować jako „czyste materiały”, tak długo jak 
ich złożony charakter nie stanowi przeszkody dla recyklingu. 

Podsumowując, pod względem złożoności, obowiązuje następująca logika: 

elementy > komponenty > części > materiały. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu uwzględniających możliwość rozbiórki 

Zgodnie z ogólną zasadą, im krótszy okres eksploatacji budynku przewidziany w projekcie, tym większą uwagę 
należy poświecić aspektom dotyczącym rozbiórki. Jest to konieczne w przypadku budynków, których 
konstrukcja musi być łatwo podłączona od rożnego rodzaju usług, ramp dojazdowych lub schodów (np. 
budynki w obozach dla uchodźców). Przykładem konstrukcji budynku, która uzyska dobre wyniki dla wskaźnika 
2.4 w systemie Level(s), byłby namiot – który zaprojektowany jest z myślą o bezpośrednim ponownym 
wykorzystaniu! 

W przypadku budynków o długim okresie eksploatacji, istnieje  rozbieżność między decyzjami podejmowanymi 
na etapie projektowania budynku a tymi, które mogą zostać podjęte gdy przydatność budynku do użycia 
dobiegnie końca. W związku z tym systemy oceny i narzędzia sprawozdawcze mogą odegrać istotną rolę 
w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, zachęcając do stosowania takich praktyk i udostępniając 
odniesienia do narzędzi i wytycznych.  

Identyfikacja głównych barier dla ponownego użycia i recyklingu 

Badanie przeprowadzone przez Charlsona (2013) dla Arup i Chartered Institute of Building (CIOB) zawiera 
użyteczne informacje na temat czynników, które sprzyjałyby stosowaniu praktyk związanych z rozbiórką. 
Badanie obejmowało międzynarodowy przegląd literatury i ankietę przeprowadzoną wśród 26 specjalistów 
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z branży rozbiórkowej2. Zestawiono również działania najczęściej wymieniane w obecnie dostępnych 
wytycznych. Tabela 2 zawiera wykaz działań, do których odniesiono się najwięcej razy. Te możliwe działania 
zweryfikowano za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów z branży rozbiórkowej. W rezultacie 
wskazano dwa główne działania, do których stosowania należy zachęcać i w których przypadku można 
zastosować wskaźnik 2.4, aby osiągnąć postępy w następujących obszarach: 

1. Informacje dotyczące budynku: należy przekazać informacje o budynku, w tym kompletne rysunki 
powykonawcze i plan rozbiórki; 

2. Działania na etapie projektowania: należy podjąć szereg konkretnych działań projektowych, aby 
umożliwić oddzielenie materiałów i elementów. 

Jeżeli chodzi o drugi z powyższych punktów, wskazane działania projektowe o największym potencjalnym 
znaczeniu obejmowały: 

 stosowanie niezależnych i możliwych do rozdzielenia elementów budynku (np. struktura, przegrody 
zewnętrzne, instalacje wewnętrzne i wykończenie wnętrz; 

 łatwy dostęp do połączeń; 

 połączenia mechaniczne i rozłączalne (nie chemiczne); 

 unikanie stosowania żywic, klejów lub powłok na elementach przeznaczonych do demontażu; 

 unikanie wylewania konstrukcji betonowych in situ; 

 unikanie stosowania stropów kompozytowych; 

 elementy prefabrykowane należy trwale oznaczyć, podając szczegółowe informacje o ich 
właściwościach. 

Wnioski wyciągnięte przez Fińskie Centrum Badań Technicznych i Uniwersytet Technologiczny w Tampere 
(2013 r.) są zasadniczo zbieżne, przy czym dodatkowy nacisk położono na długi okres eksploatacji i łatwość 
utrzymania elementów konstrukcyjnych oraz na łatwość usunięcia i zdolność do recyklingu zewnętrznych 
i wewnętrznych materiałów okładzinowych i powłok, które trzeba odnawiać. Podkreślono również unikanie 
stosowania materiałów niebezpiecznych, które mogą utrudniać recykling.  

 

 

 

 

 

Tabela 2. Działania związane z projektowaniem uwzględniającym rozbiórkę, które wskazano w aktualnych wytycznych 

Działania wskazane jako wnoszące wkład w projektowanie uwzględniające rozbiórkę 
Liczba źródeł, 

w których wskazuje 

się działanie 
Wykorzystywanie odwracalnych połączeń mechanicznych/niechemicznych  15 
Zapewnienie, aby elementy budynku były niezależne i aby dało się je rozdzielać (struktura, 

przegrody zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, wyposażenie) 12 

Wykorzystanie standardowych elementów  10 
Wykorzystanie niekompozytowych systemów podłogowych  10 
Pilnowanie, aby materiały zawsze zawierały etykiety z informacją o ich właściwościach  10 
Zapewnienie dostępności rysunków powykonawczych  9 
Opracowanie planu rozbiórki na etapie projektowania  8 

                                           
2 Charlson A., Designing for the deconstruction process, sprawozdanie końcowe przygotowane w ramach Sir Ian Dixon Scholarship, 25 luty 
2013 r., Zjednoczone Królestwo. 
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Unikanie stosowania żywic, klejów i powłok  8 
Zapewnienie łatwego dostępu do mocowań po zakończeniu budowy  8 
Niestosowanie betonu wylewanego na miejscu budowy  7 
Unikanie stosowania materiałów niebezpiecznych 7 
Stosowanie elementów modułowych 6 
Stosowanie elementów prefabrykowanych  6 
Stosowanie zaprawy wapiennej  6 
Wykorzystywanie minimalnej ilości materiałów i komponentów  6 
Uwzględnianie poszczególnych kwestii na wczesnym etapie procesu projektowania 

(opracowywanie systemu i projektu)  6 

Wykorzystywanie komponentów z pojedynczych materiałów  5 
Przeszkolenie wszystkich członków zespołu w zakresie projektowania uwzględniającego rozbiórkę  5 
Ustalenie możliwości ponownego użycia elementów  5 
Uwzględnienie w projektowaniu odciągów do celów rozbiórki  4 
Przedstawienie planu budowy  4 
Stosowanie trwałych materiałów  4 
Sortowanie komponentów według wielkości do obróbki ręcznej 4 
Uwzględnienie informacji na temat technik rozbiórki  3 
Niestosowanie strukturalnego zaczynu budowlanego z elementami prefabrykowanymi  3 

Źródło: Charlson (2013 r.) 

Zrozumienie potencjału szerszego ponownego użycia 

Fiński projekt ReUSE stanowi użyteczne źródło informacji pozwalające zrozumieć praktyczny potencjał 
ponownego użycia. Celem projektu było uwzględnienie potencjału ponownego użycia elementów istniejących 
budynków i projektowania na potrzeby ponownego użycia w nowych budynkach oraz obecnych wyzwań w tym 
zakresie3. Chociaż ustalenia poczynione w ramach projektu są stosunkowo ogólne i związane z charakterem 
lokalnych i regionalnych praktyk budowlanych, jak również z rynkami końcowymi produktów i materiałów, 
oznacza to, że należy zawsze rozważać projektowanie uwzględniające rozbiórkę w kontekście lokalnym. 

W ramach projektu ReUSE skoncentrowano się w szczególności na większych elementach konstrukcyjnych 
w budynkach komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych (kolumnach, belkach, panelach ściennych, 
elementach podłogowych i dachowych), włącznie z tymi wykonanymi z drewna, stali i betonu. Wyniki projektu 
były zasadniczo zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Charlsona (2013 r.). Rysunek 2 służy zilustrowaniu 
złożonych interakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w proces ponownego użycia.  

                                           
3 Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT) i Uniwersytet Technologiczny w Tampere (2014) Re-use of structural elements of building 

components [Ponowne użycie elementów konstrukcyjnych komponentów budowlanych]. 



25 

 

 

Rysunek 2. Główne funkcje w procesie ponownego użycia i ich współzależności 

Źródło: VTT (2014 r.) 

W towarzyszącym badaniu przeprowadzonym wśród specjalistów ds. budownictwa i prac rozbiórkowych 
w Finlandii podkreślono, że belki i kolumny wykonane ze stali lub betonu wykazują największy potencjał 
w zakresie ponownego użycia w najbliższej przyszłości. Drewniane belki, kolumny i laminaty krzyżowe mogłyby 
mieć w przyszłości większy potencjał. Poczyniono następujące dodatkowe obserwacje: 

 Drewno: podkreślono, że belki, kolumny i CLT mają potencjał. 

 Beton: stwierdzono, że belki i kolumny odznaczają się dobrymi parametrami w zakresie ponownego 
wykorzystania, ale uznano, że znacznym problemem jest brak ugruntowanego rynku. W przypadku 
paneli i płyt stwierdzono, że pierwszą przeszkodą jest trudność rozbiórki, a następnie kwestie 
związane z rynkiem.  

 Stal: stwierdzono, że ponowne użycie komponentów stalowych jest utrudnione nie ze względu na 
technologię budowlaną, lecz raczej brak ugruntowanych praktyk. 

W badaniu wskazano również, że w praktyce istnieje możliwość ponownego użycia paneli betonowych 
z niższych wolno stojących budynkach mieszkalnych z lat 60. i 70. XX wieku zbudowanych z paneli 
(prefabrykowanych), co odzwierciedlałoby podobne praktyki stosowane w dawnej NRD4.  

 

  

                                           
4 IEMB (2007) Recycling Prefabricated Concrete Components – a Contribution to Sustainable Construction, Neue Ergebnisse, Niemcy. 
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które pomogą w wykonaniu 
instrukcji dotyczących poziomu 2. Odniesiono się do następujących konkretnych kroków określonych 
w instrukcjach: 

 L2.2. Krok 1: Określenie zakresu oceny 

 L2.2. Krok 3: (opcjonalne) Zasady projektu Budynki jako banki materiałów (projekt BAMB) 

 L.2.2. Krok 5: Dalsze rozważania na temat logiki dla określenia końcowych wyników dla 
poszczególnych elementów budynku 

 L.2.2.Krok 8: Wypełnienie arkusza kalkulacyjnego Excel dla systemu Level(s) 

 L2.2. Krok 9: Ocena efektywności środowiskowej projektów budynków w cyklu życia 

 

L2.2. Krok 1: Określenie zakresu oceny 

Użytkownicy powinni najpierw zapoznać się z podstawowymi elementami budynku określonymi w tabeli 2 
i wskazać, które elementy budynku będą podlegać ocenie. Zakres projektu powinien być jasno określony przy 
użyciu opisów kategorii 3, a najlepiej kategorii 4. Informacja dotyczącą kategorii 4 jest opcjonalna we wzorze 
sprawozdania w arkuszu kalkulacyjnym Excel, ale jest ważne dla całości projektu. Ze względu na dużą liczbę 
komponentów, części i materiałów w kategorii 4, w poniższa tabela przedstawia orientacyjną listę elementów. 

 

Tabela 3. Minimalny zakres podlegających ocenie części budynku 

Kategorie 3. Rzędu (elementy budynku) Kategorie 4. rzędu (komponenty, części, materiały) 

Pale i fundament płytki 

Dla pali: np. pale słupowe, pale zawieszone, pale nośne, oczepy i 
kotwy gruntowe. 
Fundamenty płytkie: np. ławy, wypełnienie wykopu, wykop 
gruzowy, fundament płytowy, grunt. 

Kondygnacje podziemne 
np. hydroizolacje, bloczki murowane, prefabrykaty betonowe, 
żelbet, izolacja 

Ściany oporowe np. grodzice lub ściany szczelinowe 

Szkielet (belki, słupy i płyty) 
np. wszystkie elementy nośne występujące w nadbudowie 
(konstrukcja nadziemna) 

Górne stropy 

np. pokrycia podłóg, w tym jastrychy, warstwy przeciwwilgociowe, 
warstwy izolacyjne i ochronne, powierzchnie ścieralne, podłogi z 
tworzyw sztucznych i podłogi pływające. 

Ściany zewnętrzne 

np. elementy używane do budowy ściany, niezależnie od tego, czy 
jest ona nośna, czy nienośna. Obejmuje również parapety, 
wypełnienia, warstwy ochronne, izolacje i połączenia z innymi 
elementami budowlanymi 

Balkony np. ściana balkonowa, przeszklenia, ekrany prywatności itp. 

Płyta parteru 
np. zbrojenie, beton, połączenia do słupów konstrukcyjnych, 
obróbka powierzchni pod kątem hydroizolacji. 

Ściany wewnętrzne, sciany działowe i drzwi; 

np. wypełnienia, prefabrykowane elementy ścienne, ramy okienne, 
okna, futryny drzwiowe, drzwi, mechanizmy zamykające, kabiny 
WC lub ścianki działowe oraz wszelkie tynki, okładziny, 
uszczelnienia, warstwy izolacyjne lub ochronne. 

Schody i pochylnie 
np. materiał konstrukcyjny oraz wszelkie fizyczne elementy 
wspomagające. 

Zewnętrzne systemy ścian, Okładziny i 
konstrukcje zacieniające 

np. okładziny zewnętrzne, w tym tynki, przeciwwilgociowe, 
izolacyjne i ochronne. 

Otwory w elewacji (w tym okna i drzwi 
zewnętrzne) 

np. nadproża, ramy okienne, futryny drzwiowe, okna, drzwi, 
mechanizmy ryglujące, żaluzje, parapety, okucia i elementy 
wentylacyjne. 
 

(Dach) Konstrukcja 

np. standardowe elementy konstrukcyjne takie jak: płyty ścienne, 
krokwie, belki stropowe, ściany szczytowe, płatwie, kratownice, 
łączniki, wszelkie podwieszane dachy, płyta dachowa, dachy 
niebieskie (przeznaczone do zatrzymywania wody deszczowej); 
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Kategorie 3. Rzędu (elementy budynku) Kategorie 4. rzędu (komponenty, części, materiały) 

zielone dachy (przeznaczone do wegetacji) 
 

(Dach) Uszczelnianie 
np. pokrycia dachowe, takie jak karpiówka, dachówka ryflowana, 
łupki, izolacja, uszczelnianie i impregnacja. 

Naziemne i podziemne (znajdujące się na 
terenie wokół budynku i służące 
użytkownikom budynku) 

np. podłogi, obróbka powierzchni, oznaczenia podłóg/ścian, bariery 
dostępu itp. 

Armatura sanitarna 

np. urządzenia sanitarne takie jak miski WC, spłuczki, pisuary, 
bidety, umywalki, zlewozmywaki, prysznice, wanny. 
 

Szafki, szafy i powierzchnie robocze (jeżeli są 
zapewnione w nieruchomości mieszkalnej) 

 (Dotyczy głównie budynków mieszkalnych) np. szafki, szafy, blaty 
robocze, uchwyty, panele, półki i uszczelniacze. 
 

Sufity 

np. okładziny sufitowe, w tym tynki, izolacje, warstwy ochronne lub 
ekrany akustyczne mocowane bezpośrednio do sufitu, lub 
podwieszane. 
 

Wykończenia ścian i sufitów 
np. farby, lakiery lub tynki. 
 

Pokrycia i wykończenia podłogowe 

np. materiały kryjące i związane z nimi podkłady, warstwy 
przeciwwilgociowe, izolacje, fugi, spoiwa i powłoki nakładane na 
powierzchnie podłóg ruchomych lub podniesionych. W tym 
również listwy podłogowe na krawędziach ścian. 
 

Oprawy oświetleniowe 

np. oświetlenie stale lub jednostki oświetleniowe składające się z 
jednej lub więcej lamp i związanego z nimi osprzętu sterującego (z 
wyłączeniem włącznika światła i okablowania). 

Systemy kontroli i czujniki 

np. automatyka budynku i sterowanie w takich aspektach, jak 
urządzenia kontrolujące jakości powietrza i stężenie CO2 w 
pomieszczeniach lub system ogrzewania/chłodzenia kontrolujący 
temperaturę w celu utrzymania komfortu cieplnego. 
 

Instalacja grzewcza i system dystrybucji ciepła 

np. kotły, pompy ciepła (jednostki kogeneracyjne zaliczane do 
kategorii „wytwarzanie energii elektrycznej”) wymienniki ciepła, 
złącza, grzejniki oraz rurociągi i kanały dystrybucyjne. 
 

Instalacja chłodząca i układ chłodzenia 

np. klimatyzatory, wentylatory, pompy ciepła, osuszacze, złącza i 
przewody. 
 

System wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej 

np. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe lub jednostki 
kogeneracyjne zainstalowanych na miejscu lub w pobliży budynku. 
Obejmuje również okablowanie z lokalnej podstacji do skrzynki 
przyłączeniowej budynku oraz okablowanie i rozdzielnicę, 
urządzenia zabezpieczające i obwody w całym budynku do każdego 
gniazda wtykowego. 
 

Centrale klimatyzacyjne 

np. urządzenia dedykowane wentylacji mechanicznej, w tym 
kanałów dystrybucji. Wszelkie jednostki odpowiedzialne za odzysk 
ciepła w powietrzu wentylowanym należy zaliczyć do instalacji 
grzewczych i systemów dystrybucji ciepła. 
 

Kanały i system dystrybucji 
np. kanały i siec dystrybucji dla instalacji grzewczej i chłodzącej oraz 
wentylacja mechaniczna lub grawitacyjnej. 

System rozprowadzania wody zimnej 

np. rury, przyłącza i armatura od głównego wlotu wody do 
urządzeń sanitarnych. Obejmuje również sprzęt do zbierania, 
przechowywania i dystrybucji zebranej wody deszczowej lub szarej 
wody. 
 

System rozprowadzania wody gorącej 
np. rury, przyłącza i armatura przenosząca ciepłą wodę z ciepłowni 
do urządzeń sanitarnych (krany ciepłej wody i prysznice). 
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Kategorie 3. Rzędu (elementy budynku) Kategorie 4. rzędu (komponenty, części, materiały) 

Systemy oczyszczania ścieków 

np. rozdzielacze pierwszego spłukiwania zebrane wody deszczowej 
lub filtry wody szarej/deszczowej. 
 

System odwadniania 

np. rury, kształtki i zbiorniki magazynowe do odprowadzania wody 
szarej lub czarnej z urządzeń sanitarnych, orynnowania dachów, 
drenażu lub drenażu z nieprzepuszczalnego gruntu na działce. 
 

Windy i schody ruchome 
np. silniki, poręcze schodów ruchomych, wewnętrzne okładziny 
wind, panele boczne schodów ruchomych itp. 

Systemy gaśnicze 

np. sieć instalacji natryskowych, zbiornik na wodę, agregaty, pompy 
wspomagające itp. 
 

Systemy komunikacji i bezpieczeństwa 

np. siec TV, kamery, urządzenia do rejestracji i przechowywania 
danych, systemy alarmowe, okablowanie i czujniki. 
 

Instalacje telekomunikacyjne i przesyłu 
danych 

np. okablowanie, routery wi-fi, serwery i sprzęt pomocniczy dla i 
lokalnych centrów danych. 
 

Przyłącza i przebudowa sieci 

np. do sieci wodociągowej, do lokalnej podstacji w celu 
dostarczenia energii elektrycznej itp. 
 

Podstacje i sprzęt 
np. centrale, bezpieczniki, transformatory, wyłączniki. 
 

Chodniki i inne powierzchnie utwardzone 

np. płytki, płyty chodnikowe, bloczki i krawężniki z kamienia 
naturalnego, wypalanej gliny lub prefabrykatów betonowych. 
 

Zewnętrzne ogrodzenia, barierki i mury 

np. balustrady i kraty z żelaza, słupki ogrodzeniowe, ściany z cegły, 
ogrodzenia z drutu metalowego powlekanego tworzywem 
sztucznym itp. 

Zewnętrzny system odwadniania 

np. do głównej sieci kanalizacyjnej lub alternatywnych tras 
odwadniających poprzez infrastrukturę odwadniającą 
zainstalowaną na miejscu i ewentualnie w pobliżu budynku. 

  

 

L2.2. Krok 3: (opcjonalne) Zasady projektu Budynki jako banki materiałów” (projekt BAMB) 

Wartość budynków tradycyjnie określa się na podstawie ich powierzchni użytkowej, lokalizacji i gruntów, na 
których się znajdują, cech architektonicznych oraz ich możliwych zastosowań. Część wartości końcowej 
budynku wynika jednak również z komponentów i materiałów, z których jest on wykonany. Ta trwała wartość 
(często postrzegana wyłącznie jako przyszły koszt rozbiórki i unieszkodliwienia) podlega maksymalizacji, jeżeli 
komponenty i materiały można odpowiednio odzyskać na koniec życia budynku w celu ich ponownego użycia. 

Koncepcja BAMB ma znaczenie w przypadku wszystkich budynków, lecz w szczególności można ją uwzględniać 
na etapie projektowania nowych budynków lub przy definiowaniu głównych prac renowacyjnych. Dzięki 
doborowi elementów i komponentów, które można zdemontować, oraz dzięki zapewnieniu wyraźnych 
instrukcji dotyczących ich prawidłowego demontażu w paszportach materiałów budowlanych maksymalnie 
zwiększa się możliwość ponownego użycia takich materiałów lub elementów. Poziom informacji w przypadku 
każdego wyrobu może obejmować cechy wyrobu, możliwości jego ponownego użycia/recyklingu oraz wizualne 
przedstawienie elementu budynku lub materiału budowlanego. Zasada ta może również stanowić podstawę 
obiegu zamkniętego całego budynku. 
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Rysunek 3. Przykładowy paszport materiału budowlanego (po lewej) i sposób wykorzystania tych informacji w odniesieniu 

do całego budynku. 

Źródło: Projekt BAMB (2019)5. 

Aby odpowiednio zastosować te zasady BAMB, na etapie projektu koncepcyjnego niezbędny jest wkład 
architektów lub konsultantów posiadających wiedzę ekspercką na temat tych zasad i na temat dostępności 
materiałów i elementów, w odniesieniu do których sporządzono paszporty typu BAMB. Podejście BAMB 
stanowi uzupełnienie modelu informacji dotyczących budynku (BIM, ang. Building Information Modelling) i 
można je uwzględnić w modelu budynku i powiązanej dokumentacji. 

L2.2. Krok 5: Dalsze rozważania na temat logiki dla określenia końcowych wyników dla poszczególnych 
elementów budynku  

 

Wyniki w arkuszu kalkulacyjnym Excel dla wskaźnika 2.4 powinny zgadzać się z hierarchią postępowania 
określoną w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, określonej następująco, (w kolejności od najlepszego): 

 Bezpośrednie ponowne wykorzystanie (współczynnik obiegu zamkniętego = 1,00). 

 Przygotowanie do ponownego użycia (współczynnik obiegu zamkniętego i = 0,90) 

 Recykling czystego strumienia odpadów (współczynnik obiegu zamkniętego = 0,75). 

 Recykling mieszanego strumienia odpadów (współczynnik obiegu zamkniętego = 0,50). 

 Odzysk materiału (współczynnik obiegu zamkniętego = 0,25). 

 Odzysk energii (współczynnik obiegu zamkniętego i = 0,15). 

 Składowanie w warunkach obojętnych lub nieszkodliwych (współczynnik obiegu zamkniętego = 0,01). 

 Utylizacja odpadów niebezpiecznych (współczynnik obiegu zamkniętego= 0,00). 

Poniżej przedstawiono ilustrację schematu logicznego, który powinien być wzięty pod uwagę w rozważaniach 
dla każdego elementu budynku, komponentu, części lub materiału, po zakończeniu eksploatacji.  

                                           
5 Aby uzyskać dalsze informacje, zob. strona internetowa BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Rysunek 4. Schemat logiczny przy podejmowaniu decyzji o najlepszych rozwiązaniach dla elementów budowlanych, 
komponentów, części lub materiałów 

 

Najlepsze praktyczne rozwiązania powinny być zidentyfikowane przy użyciu schematu logicznego w 
poprzedniej części niniejszego dokumentu. Przydatne mogą okazać się deklaracje od specjalistów zajmujących 
się gospodarką odpadami, jak również od dostawców wyrobów budowlanych. Szczególnie w przypadku 
uzasadnienia decyzji o ponownym użyciu przydatne mogą być paszporty materiałów budowlanych od 
dostawców. 

 

L2.2. Krok 8: Wypełnienie arkusza kalkulacyjnego Excel dla systemu Level(s) 

Metoda obliczeniowa w systemie Level(s) wymaga od użytkowników oceny najlepszego rozwiązania dla 
wszystkich elementów, komponentów, części i materiałów budynku określonych w zakresie projektu. Poniższe 
wskazówki maja pomoc użytkownikowi zrozumieć, jak należy wypełniać arkusz Excela i jak obliczane są wyniki. 
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Rysunek 5. Pierwsze cztery (z siedmiu) pól wejściowych pól wejściowych do arkusza kalkulacyjnego Level(s) w 
projektowaniu uwzgledniającym rozbiórkę.  

 

Wszystkie komórki oznaczone kolorem zielonym są obowiązkowe do wypełnienia przez użytkownika; te w 
kolorze żółtym są opcjonalne, natomiast te w kolorze czerwonym to automatyczne wyniki obliczeń z danych 
wejściowych. 

Kolumny B, C i D odzwierciedlają maksymalny zakres, dla którego można zastosować wskaźnik 2.4. Powinien 
być on zbieżny z zakresem, który został pierwotnie określony w sekcji wytycznych (Tabela 11) podręcznika 
użytkownika 2. 

Użytkownicy, którzy korzystali z arkusza kalkulacyjnego dla wskaźnika 2.1 (przedmiar robót i zestawienie 
materiałów, okresy użytkowania) będą zaznajomieni z listą opcji dostępnych dla kolumn B, C i D. Należy 
najpierw zdefiniować opcje w kolumnie B; na tej podstawie zostaną wygenerowane dodatkowe opcje w 
kolumnie C. Wybór opcji w kolumnie C, z kolei, zdeterminuje listę opcji w kolumnie D. 

Dane wejściowe w kolumnie E są opcjonalne, ale w rzeczywistości są to kluczowe informacje, które mogą 
pomóc w zrozumieniu, jaki jest najlepszy wynik końcowy dla danego elementu. Jeżeli element budynku jest 
bardziej złożony niż pojedynczy termin, użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje na temat rodzaju 
komponentu, części lub materiału rozważanego we wpisie i umieścić to w szerszym kontekście elementu 
budynku,. 

Formalny format sprawozdawczy nakazuje użytkownikom wprowadzenie krótkie opisu elementów budynku 
wraz z oceną wskaźnika obiegu zamkniętego dla każdego elementu budynku. Opis we wzorze sprawozdania 
(L2.7) powinien zawierać istotne informacje zawarte w kolumnie E. 
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Rysunek 6. Ostatnie trzy (z siedmiu) pól wejściowych pól wejściowych do arkusza kalkulacyjnego Level(s) w projektowaniu 
uwzgledniającym rozbiórkę. 

Dane wejściowe w kolumnie G mogą wymagać pewnych przeliczeń, ponieważ wiele wyrobów i materiałów 
budowlanych jest dostarczanych w jednostkach innych niż masa (np. liczba jednostek, objętość, powierzchnia 
lub długość). Aby przeliczyć te wielkości na kilogramy, konieczne będzie wykorzystanie orientacyjnego 
przelicznika. Jeżeli projekt uwzględnia analizę dla wskaźnik 2.1, to przeliczenie to zostało już wykonane. 

Porównanie różnych elementów budynku wymaga wspólnej jednostki, a masa jest najbardziej wiarygodna pod 
względem współczynników konwersji.  Mając to na uwadze, musimy być świadomi że łączny wskaźnik obiegu 
zamkniętego jest zdominowany przez cięższe elementy. Aby umożliwić inną perspektywę, możliwe jest 
zdefiniowanie wskaźników według wartości ekonomicznej (Kolumna H). Jest to wpis opcjonalny, przede 
wszystkim gdy użytkownik nie chce udostępnić informacji o kosztach. Wartość ekonomiczna powinna 
obejmować koszt produktu lub materiału bez uwzględnienia kosztów jego instalacji. W szczególnych 
przypadkach, można to krótko wyjaśnić w kolumnie E. 

Dane wejściowe do arkusza kalkulacyjnego Excel są jednocześnie wynikiem końcowym dla budynku i jego 
indywidualnych elementów, komponentów, części i materiału w ocenie potencjału obiegu zamkniętego na 
koniec okresu eksploatacji. Wynik jest subiektywnym osądem opartym na informacjach dostępnych dla 
użytkownika, przede wszystkim: 

 Łatwość, z jaką można zdemontować element, komponent, część składowa lub materiał. 

 Obecność/brak substancji niebezpiecznych w elemencie, komponencie, części lub materiale. 

 Istnienie rynku dla ponownego wykorzystania elementu, komponentu, części lub materiału. 

 Złożoność elementów lub komponentów pod względem liczby różnych części i materiałów, które mogą 
zawierać. 

 Istnienie technologii i rynków recyklingu lub odzysku materiałów z elementów, komponentów, części lub 
materiałów. 

 Wartość opałowa elementu, komponentu, części lub materiału. 

 Informacja czy element, komponent, cześć i materials są szkodliwy dla środowiska zgodnie z kryteriami 
przyjęcia odpadów na składowisko? 
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W ocenie końcowej należy przyjąć logikę rozważań zgodną ze schematem prezentowanym na rysunku 2. 
Dodatkowe wskazówki są opisane w kroku 5 w paragrafie L2.2. 

Ostateczne wyniki szablonu programu Excel przedstawiono poniżej. 

 

Rysunek 6. Ostatnie trzy (z siedmiu) pól wejściowych do arkusza kalkulacyjnego Level(s) w projektowaniu uwzgledniającym 
rozbiórkę. 

 

Końcowa, łączna ocena wskaźnika obiegu zamkniętego jest podana w kolumnie O dla masy i kolumnie Q dla 
wartości ekonomicznej. Wynik może mieścić się w zakresie od 0 do 100%. Puste pola nie wpływają na 
obliczenia końcowe. W kolumnach S, T i U znajdują się wyniki dla poszczególnych elementów budynków (wg. 
kategorii 3). Informacja w kolumnach T i U jest równoznaczna z danymi wejściowymi dla poszczególnych 
elementów budynku. Tak więc wskaźnik obiegu zamkniętego jest wyznaczany dla całego budynku, ale również 
dla każdego pojedynczego elementu (warto zaznaczyć, że możliwe są wielokrotne wpisy dla tego samego 
elementu budynku przy użyciu kolumn od B do J). 

 

L2.2. Step 8b: Dalsze rozważania praktyczne wyniku analizy 

Kluczowym słowem jest tutaj „praktyczne”. Dziś trudno wyobrazić sobie, co będzie praktyczne a co nie za 
kilkadziesiąt lat. Istnieje ryzyko, że użytkownicy będą zbyt optymistyczni w swoich ocenach wypełniając arkusz 
kalkulacyjny Level(s). Należy wiec wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 Stopień standaryzacji elementów, komponentów lub części budynku. Im bardziej standardowe jednostki 
tym większe prawdopodobieństwo że znajda zapotrzebowanie na ponowne wykorzystanie. Jednostki 
wykonywanie na potrzeby projekty, z drugiej strony, mogą mieć większa wartość artystyczną lub 
architektoniczną. Należy brać pod uwagę zarówno koszty, jaki i korzyści. 

 W przypadku poziomu 3, a zwłaszcza w przypadku istniejących budynków o długim okresie życia, ich 
wyjściowy stan musi być brany pod uwagę przy ustalaniu, czy naprawa lub renowacja jest opłacalna. 

 Możliwość ponownego wykorzystania materiałów konstrukcyjnych wymaga przeprowadzenia testów, co z 
kolei wiąże się z kosztami. Wtórne wykorzystanie materiałów musi również brać pod uwagę wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa. 
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 Możliwość ponownego wykorzystania systemów technicznych budynku zależy od ciągłej dostępności 
części zamiennych, połączeń, jak również od chęci producentów do ponownej certyfikacji systemu po jego 
ponownej instalacji. 

 Przede wszystkim w krajach o wysokich kosztach pracy, należy rozważnych koszy i wartość dodaną 
ponownego wykorzystania materiałów w porównaniu do m.in. recyklingu i odzysku materiałów. 
 

Mechanizm uwzględniania kosztów i korzyści jest kluczowy w ocenie wartości obiegu zamkniętego dla 
wskaźnika 2.4. Ważne jest, jednak, aby analiza była prosta i łatwa do zrozumienia dla użytkowników.L2.2. 
Krok 9: Ocena efektywności środowiskowej projektów budynków w cyklu życia 

Niektóre z koncepcji projektu uwzględniających możliwość rozbiórki mogą wiązać się z kompromisami między 
większą łatwością odzysku a efektywnością środowiskową. Tych kompromisów nie da się ująć w ocenie 
punktowej dotyczącej rozbiórki i można je określić ilościowo jedynie za pomocą oceny współczynnika 
globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny pełnego cyklu życia budynku. Umożliwi to obliczenie 
i porównanie efektywności projektów. W tym celu należy opracować i przetestować możliwe przyszłe 
scenariusze zakończenia eksploatacji budynku na podstawie opinii ekspertów. W tym celu należy przestrzegać 
szczegółowych zasad określonych w L2.4: Należy postępować zgodnie z krokiem 4 instrukcji dotyczącej 
wskaźnika 1.2. Można je znaleźć w podręczniku użytkownika dotyczącym wskaźnika 1.2.  

Dotyczące stosowania poziomu 3 

Dokładnie te same czynności i instrukcje dla poziomu 2, dotyczą również poziomu 3. Jedyną różnicą jest to, że 
na poziomie 3 użytkownicy będą już mieli pełną wiedzę na temat elementów budowlanych, komponentów, 
części i materiałów faktycznie użytych i zainstalowanych w budynku, podczas gdy na poziomie 2 były to 
szacunki oparte na szczegółach projektowych. 

W związku z tym nie ma potrzeby opracowywania żadnych wytycznych dotyczących poziomu 3. 
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