Teljes életciklusköltségszámítás

Ing. Arch. K. Minarovičová, PhD.

A fenntarthatóság védelmének tárgyai és céljai
GAZDASÁG

FENNTARTHATÓ
SÁG ÁLTALÁBAN

• TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
• TERMÉSZETI KÖRNYEZET

• TŐKE/ÉRTÉK
• GAZDASÁGI TELJESÍTŐKÉPESSÉG

FENNTARTHAT
Ó ÉPÜLET

• TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
• GLOBÁLIS ÉS HELYI KÖRNYEZET

• TŐKE/ÉRTÉK

FENNTARTHATÓ
SÁG ÁLTALÁBAN

• A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELME / A
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGOS ÉS
KÍMÉLETES FELHASZNÁLÁSA
• A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE
• A SZENNYEZŐANYAGTERHELÉS/KÖRNYEZETTERHELÉS
CSÖKKENTÉSE
• A FÖLDI LÉGKÖR, A TALAJ, A FELSZÍN ALATTI
VIZEK ÉS A VÍZTESTEK VÉDELME
• A KÖRNYEZETBARÁT VÉDELEM
ELŐMOZDÍTÁSA

•
•
•
•

FENNTARTHAT
Ó ÉPÜLET

• A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELME
• AZ ÖKOSZISZTÉMA VÉDELME

A VÉDELEM CÉLJAI

A VÉDELEM TÉMÁJA

ÖKOLÓGIA

AZ ÉLETCIKLUSKÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE
A TÁMOGATÁSI KIADÁSOK CSÖKKENTÉSE
AZ ADÓSSÁGOK CSÖKKENTÉSE
A FELELŐS VÁLLALKOZÓI SZELLEM
ELŐMOZDÍTÁSA
• FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK
KIALAKÍTÁSA
• DINAMIKUS ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ NEMZETKÖZI
GAZDASÁGI KERETFELTÉTELEK
MEGTEREMTÉSE

AZ ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA
A GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA
A TŐKE/ÉRTÉK MEGTARTÁSA

SZOCIOKULTURÁLIS
SZEMPONTOK
• EMBERI EGÉSZSÉGÜGY
• TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS
ÉRTÉKEK
• EGÉSZSÉGÜGY
• FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG
• FUNKCIONALITÁS
• KULTÚRA ÉRTÉK
• AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME AZ
EGÉSZSÉG ELŐMOZDÍTÁSA
• A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ÉS SZOLIDARITÁS
MEGERŐSÍTÉSE
• A KULTURÁLIS ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE
• ESÉLYEGYENLŐSÉG
• A KERESŐKÉPESSÉG ÉS A MUNKAHELYEK
BIZTOSÍTÁSA
• A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM
• OKTATÁS/SZAKKÉPZÉS
• EGYENLŐSÉGI JOGOK
• INTEGRÁCIÓ
• BIZTONSÁGOS/ÉLHETŐ KÖRNYEZET
• AZ EGÉSZSÉG, A BIZTONSÁG ÉS A KÉNYELEM
MEGŐRZÉSE
• A FUNKCIONALITÁS MEGŐRZÉSE
• A TERVEZÉS ÉS A VÁROSFEJLESZTÉS
MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

J. L. Moro alapján: DETAIL practice Flooring Volume 2, Edition Detail, 2016
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Gazdasági megfontolás

•
•
•
•

Az épület hosszú távú összköltségének a lehető legalacsonyabb szinten tartása.
Az életciklusköltségek minimalizálása
A gazdasági hatékonyság javítása
A tőke és az (épület) értékének védelme
•
•
•
•

Kezdeti befektetés
Üzemeltetési és használati költségek
Visszabontási költségek
Hasznosítás/ártalmatlanítás

Életciklusköltség
Teljes
ciklusköltség

Életciklusköltség (LCC)
Életciklusköltség (LCC)
• egy eszköz vagy annak egy részének költsége a teljes élettartam alatt, a
teljesítménykövetelmények teljesítése mellett (ISO 15686-5, 2017).
az épület építésével és üzemeltetésével közvetlenül kapcsolatos költségek;
• építőipar
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Teljes élettartamra vonatkozó költségszámítás (WLC)

- A teljes tulajdonlási költség becslése az eszköz várható élettartama alatt; beleértve a tőke-, üzemeltetési és
élettartam végi költségeket is
- ügyfél
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Gazdasági teljesítmény
Teljes élettartamra vonatkozó költségszámítás (WLC)
• gazdasági értékelés, amely figyelembe veszi az elemzési időszakra vonatkozó összes elfogadott,
előre jelzett, jelentős és releváns költségáramlást, pénzértékben kifejezve. A tervezett költségek
azok, amelyek a meghatározott teljesítményszintek eléréséhez szükségesek, beleértve a
megbízhatóságot, a biztonságot és a rendelkezésre állást (ISO 15686-5, 2017 ).
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LCC/WLC
- az összehasonlítható alternatívák közül a
legköltséghatékonyabb lehetőség meghatározására alkalmazott
módszer bármely projekt vagy folyamat beszerzésére,
üzemeltetésére, karbantartására és ártalmatlanítására.
- költségoptimalizálási stratégiák
- korai tervezési döntéshozatali folyamat
-

DÖNTÉSEK MINT:

-

MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSA/ÁTALAKÍTÁSA VAGY ÚJ
LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSA (BERUHÁZÁSI TERVEZÉSI SZAKASZ)
VÁLASZTÁS AZ ALTERNATÍV TERVEK KÖZÖTT (TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI
SZAKASZ)
ALTERNATÍV KOMPONENSEK KIVÁLASZTÁSA (ÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI
SZAKASZ)
A KORÁBBI DÖNTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A JÖVŐBELI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE

-
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Életciklus-költségszámítás (LCC) vs. teljes életciklus-költségszámítás (WLC)

LIFE CYCLE ORIENTED
CALCULATION OF
ECONOMIC
EFFICIENCY

EXTERNÁLIÁK SZÁMSZERŰSÍTHETŐ
KÖLTSÉGEK VAGY ELŐNYÖK AZ
EMBEREKRE NÉZVE (AZ ÜGYFÉL
SZERVEZETÉN KÍVÜL)

NON CONSTR.
COSTS

CONSTRUCT
COSTS

EXTERNALITIES

OPERATION
COSTS

WIDER SENSE

WHOLE
LIFE COST
(WLC)

LCC+MONETARY
BENEFITS

LIFE CYCLE
COST (LCC)

INCOME

MAINTEN.
COSTS

END OF LIFE

Environmental cost

LCC és WLC elemek az ISO 15686-5 Épített és épített eszközök. Élettartam-tervezés. 5. rész: Életciklus-költségszámítás.
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Teljes életciklus-költségszámítás (WLC) összefoglaló
hatékony eszköz a hosszú távú költségek csökkentésére és a megtakarítások
maximalizálására bármely építési projekt esetében.
Az ügyfelek a gyakorlatban:
• Az energiaköltségek csökkentése az
ügyfelek számára
• A tartósság/specifikációs választások
értékelése és javítása
• Segíteni az ügyfeleket az épületek
létesítménygazdálkodási és
üzemeltetési költségvetésének
elkészítésében (és csökkentésében).
• A teljes élettartamra gyakorolt széndioxid- és környezeti költséghatások
mérése
• A finanszírozási kritériumoknak való
megfelelés és a finanszírozáshoz való
hozzáférés
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Life Cycle Costing (LCC) vs Whole Life Costing (WLC)

Az ISO 15686-5 szabvány szerint figyelembe veendő életciklusköltségek
Épített és épített eszközök. Élettartam-tervezés. 5. rész: Életciklusköltségszámítás.
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Az LCC-hez meghatározandó/követelményként előírt bemeneti változók

Épület- és használati típus, funkcionális egyenérték, szolgáltatási szint
A helyszín feltételei és sajátosságai
Megfigyelési időszak években
A figyelembe veendő költségtípusok típusára és terjedelmére
vonatkozó információk
- építési költségek, üzemeltetési költségek
A típus és a kezelés meghatározása - A lebontás és az eltávolítás költségei
- A maradványérték (a megfigyelési időszak végén)
- Bevételek és bevételek
- Kimenetek
A költségbecslés részletességének szintjére vonatkozó megállapodás
vagy információ
Referenciaértékek
Diszkontráta
11

Az LCC-hez meghatározandó/követelményként előírt bemeneti változók

Az építési költségek árszintje
Az üzemeltetési költségek árszintje
HÉA-ra vonatkozó információk
Építési költségek, energiaköltségek, friss- és szennyvízköltségek,
takarítási költségek, üzemeltetési költségek, karbantartási és
ellenőrzési költségek, felújítási költségek, visszabontási és költözési
költségek meghatározása.
Az alkatrészek számított élettartamának forrásai
A kiválasztott szolgáltatások óradíjai
Az energiaellátás, a vízellátás és a szennyvízelvezetés árai.
Éves áremelkedés a fűtési energia, elektromos energia, víz és
szennyvíz, óradíjak, üzemeltetési menedzsment, ellenőrzési és
karbantartási munkák, felújítási munkák esetében.
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A GAZDASÁGI
HATÁSOK
SZÁMSZERŰSÍTÉSE

LCCA lépések (egyszerűsítve)

TERVEZÉSI FOLYAMAT (ÚJ
VAGY FELÚJÍTÁS STB.)
MARKETING, A TANÚSÍTÁS
ALAPJA STB.

Cél
Az értékelés célja
Az értékelés tárgya
- funkcionális egyenértékű
- referencia tanulmányi időszak
- rendszerhatár
Az épület életciklusára vonatkozó
forgatókönyv
Az épület és az alkotóelemek
számszerűsítése
A gazdasági adatok kiválasztása
Gazdasági mutatók kiszámítása

ÖSSZEHASON
LÍTÁSI ALAP
ÉLETCIKLUS
SZAKASZOK
ÉS MODULOK
+ A KOCKÁZAT ÉS A
BIZONYTALANSÁG
PARAMÉTEREI

PL. DISZKONTRÁTA,
ESZKALÁCIÓS RÁTA,
NETTÓ JELENÉRTÉK...

A NETTÓ JELENÉRTÉK (NPV) A DISZKONTÁLT
JÖVŐBELI PÉNZÁRAMLÁSOK ÖSSZEGE

AZ ÉPÍTÉSI SZAKASZOK ELŐTT
FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKET
ÖSSZEGYŰJTIK ÉS AZ A0 MODULHOZ
RENDELIK.
• A FELÚJÍTANDÓ
HELYSZÍN VAGY
MEGLÉVŐ ÉPÜLET
KIVÁLASZTÁSA
• ADÓK ÉS ILLETÉKEK

ALAPJA
NETTÓ JELENÉRTÉK
MÓDSZER

Befejezett értékelés, jelentés és felülvizsgálat
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LCC/WLC elemzés

• static methods
• dynamic methods
• considering the development of cash flows
over the course of time.
• The net present value method is the most
commonly adopted practical approach when
it comes to assessing the economic
efficiency of a property.

az ingatlan gazdasági hatékonysága

• Static methods are generally not suitable for
assessing the economic efficiency of
property investment.
A mikroökonómiai elemzés statikus és dinamikus módszerei (Forrás:
Guildine for Sustainable Building Future-proof Design, Construction
and Operation of Buildings, Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Germany (BMUB),
2016,
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Systainable_Building)

A NETTÓ JELENÉRTÉK (NPV) A DISZKONTÁLT JÖVŐBELI PÉNZÁRAMLÁSOK
ÖSSZEGE
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LCC/WLC elemzés

• megvizsgálja az épületek építése, használata és eseti alapon - bontása során felmerülő költségeket.
• a költségeket az épület teljes élettartama alatt
optimalizálják.
• az életciklusköltség-elemzés egyik eredménye egy
idővel korrigált összeg (pénzbeli érték) egységnyi
hasznos vagy bruttó alapterületre vetítve, euróban
négyzetméterenként.
• az összes előrelátható költséget összesítik, beleértve
a meglévő kockázatokat és az áremelkedési rátákat
is.
LCCA (Forrás: Guildine for Sustainable Building Future-proof Design,
Construction and Operation of Buildings, Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety,
Germany (BMUB), 2016,
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Systainable_Building)
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LCC/WLC elemzés

cost

• a következményes költségek meghaladják az épület
építésének költségeit annak élettartama alatt.
• a kész épület magas minőségének a használati
fázisban jelentősen alacsonyabb költségeket kell
eredményeznie.
• tervezési és kivitelezési feladat magasabb építési,
tervezési és kivitelezési költségekhez vezethet.
• az életciklusköltség-elemzésen alapuló változatösszehasonlítás már a tervezési fázisban
felhasználható az optimalizálási és megtakarítási
lehetőségek meghatározására.
Grafikus jelentés az egész épület szintjén történő
összehasonlításról. Az ISO 15686-5:2017 szabványnak
megfelelően

Additional
investment

Net
savings

payback

time
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Gazdasági megfontolás
Élettartam/ élettartam
• A tervezési szakaszban becsült vagy feltételezett
a várható épületüzemeltetési kiadások
számszerűsítése a környezettel kapcsolatos minőség értékelése
50-100 éves épületek
komponensek 5-80 év (több megújítási ciklus)

Prognózis
Potenciális
Hipotézis

Életciklusköltség-elemzés (LCCA)

KARBANTARTÁS

A karbantartás típusai (ISO 15686-5):
• megelőző karbantartás,
• javító karbantartás,
• halasztott karbantartás
karbantartás

Megelőző
karbantartás
Állapot alapú
karbantartás

Előre tervezett
karbantartás

Tervezett,
kérésre/folytonos

tervezett

Javító
karbantartás

elhalasztott

azonnali

Karbantartási típusok az EN 13306:2017 szabvány
szerint
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Gazdasági megfontolás
Élettartam
Period of time after installation during which a building or its parts meets or exceeds the performance
requirements
Referencia élettartam (RSL)
• egy építési termék élettartama, amelyről ismert, hogy a
használat közbeni feltételek egy adott halmaza, azaz
referenciahalmaza mellett várható, és amely alapul
szolgálhat az élettartam más használat közbeni feltételek
mellett történő becslésére [EN 15643-1].
• Az alkatrészek átlagos műszaki élettartama
Becsült élettartam (ESL)
• RSL alapján
• Az alkatrészek teljesítményét és degradációját befolyásoló
szempontok figyelembevétele.

Öregedés és értékvesztés

Obszolencia
Nem ellenőrizhető, előre nem
látható, kiszámíthatatlan

Öregedés
Ellenőrizhető, előrelátható,
folyamatos

Késleltetés
Ellenőrzés, szervizelés,
karbantartás, csere

Értékvesztés
Érték helyreállítása (megőrzés/növelés)
Felújítás, felújítás, átalakítás
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Életciklusköltség-elemzés (LCCA)

KARBANTARTÁ
S

Types of maintenance (ISO 15686-5):
• preventive maintenance,
• corrective maintenance,
• deferred maintenance
karbantartás

Megelőző
karbantartás
Állapot alapú
karbantartás

Előre tervezett
karbantartás

Tervezett,
kérésre/folytonos

tervezett

Javító
karbantartás

elhalasztott

azonnali

Karbantartási típusok az EN 13306:2017 szabvány
szerint
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A Renovate Europe kampány
• 2050-ig 80%-kal csökkenteni az EU épületállományának
energiaigényét, hogy az évszázad közepére elérjük a
közel nulla energiafelhasználású épületek (nZEB)
szabványát.
•

Hosszú távú elkötelezettség biztosítása az ambíciók és
szakpolitikák mellett
Támogatja és segíti a hosszú távú felújítási stratégia (LTRS)
megvalósítását nemzeti/regionális/helyi szinten.
• A finanszírozáshoz való hozzáférés javítása
adókedvezmények, alacsony kamatozású kölcsönök, vagy a
szabályozási akadályok megszüntetése, például a bérleti díjak
szabályozása terén.
• A kapacitásépítés támogatása
Segítségnyújtás, tájékoztatás, képzés és oktatás
• Példamutatás - kezdjük el a középületek felújítását
https://www.renovate-europe.eu
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Az épületekre és az energetikai
felújításra vonatkozó jelenlegi
jogszabályi keret
•
•

•

Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD
2018)
Nemzeti hosszú távú felújítási stratégia (LTRS) - az
épületállomány költséghatékony átalakításának felvázolása
közel nulla energiafelhasználású épületekké (NZEB) 2050-ig,
2030-ig és 2040-ig tartó mérföldkövekkel (minden egyes EUtagállamban).
Az LTRS-nek fel kell sorolnia a legrosszabb teljesítményű
épületállományt - és a középületeket - célzó politikákat és
intézkedéseket, valamint azt, hogy ezek hogyan fogják kezelni
az energiaszegénységet. Az épületek életciklusának
kezdeti pontjaira is utalniuk kell, és esetleg épületfelújítási
útleveleket kell alkalmazniuk az időben történő,
költséghatékony energetikai felújítások ösztönzésére. Az
országoknak azt is be kell mutatniuk, hogy hogyan fognak
befektetéseket mozgósítani az energetikai felújítások
támogatására.
https://www.renovate-europe.eu
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• Az épületek energetikai felújításába fektetett minden
egyes 1 millió euró átlagosan 18 munkahelyet teremt
az EU-ban.
• A makrogazdasági hatásokon túl az épületek
energiateljesítményének javítása hozzájárulna az
energiaszegénység enyhítéséhez azáltal, hogy az EUban közel 50 millió érintett háztartás számláit
csökkentené.
• Ezenkívül ez egészséges és biztonságos
életkörülményeket teremt.
• Ezenkívül az épületek energetikai korszerűsítése
fellendítheti a helyi gazdaságot azáltal, hogy helyi
munkahelyeket teremt, például szakértőket és
szervizmérnököket, akik a jelenlegi létesítmények
felülvizsgálatát és az új energiahatékony technológiák
telepítését végzik.
https://www.renovate-europe.eu
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A ZÖLD ÉPÜLETEK KÖLTSÉGEI ÉS ELŐNYEI
•
•
•

•
•
•

•

A zöld épület nem feltétlenül kerül többe
A zöld épületeket könnyebb bérbe adni, a vásárlók többet
fizetnek (és kedvezményt várnak a nem fenntartható
épületek esetében).
A zöld épületek pénzt takarítanak meg a csökkentett
energia- és vízfelhasználás, valamint az alacsonyabb
hosszú távú üzemeltetési és karbantartási költségek
révén.
Az energiamegtakarítás általában meghaladja a tervezés
és kivitelezés díját, és a megtérülési idő viszonylag rövid.
A jó beltéri környezet javíthatja a dolgozók
termelékenységét, valamint a lakók egészségét és jólétét,
ami üzleti előnyökkel jár.
A fenntarthatósági kockázati tényezők befolyásolhatják a
bérleti díjakat, az eszközértéket és a beruházások
megtérülését, növelve az elavulás kockázatát.
A csökkentett karbantartási követelmények kevesebb
fennakadást okoznak a normál működésben.
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf
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Zöld épületek

•
•
•
•
•

Tervezési és építési költségek
Eszközérték
Üzemeltetési költségek
Munkahelyi termelékenység és egészség
Kockázatcsökkentés

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf
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Eszközérték
•

•
•

•

•

Ahogy a befektetők és a bérlők egyre jobban ismerik az épített
környezet környezeti és társadalmi hatásait, és egyre jobban
foglalkoznak velük, a jobb fenntarthatósági referenciákkal rendelkező
épületek piacképessége növekedni fog.
A zöld épületek könnyebben vonzzák a bérlőket, és magasabb bérleti
díjakat és eladási árakat tudnak elérni.
Ahol a zöld épületek magasabb eladási árakat generáltak, ott ez az
értéknövekedés nagyrészt a magasabb bérleti díjaknak, az
alacsonyabb üzemeltetési költségeknek, a magasabb kihasználtsági
arányoknak és az alacsonyabb hozamoknak köszönhető.
Azokon a piacokon, ahol a környezetvédelem egyre elterjedtebb, a
jelek szerint "barna árengedmények" jelennek meg, ahol a nem
környezetbarát épületek bérleti díja vagy eladási ára alacsonyabb
lehet.
Annak megértése, hogy mi határozza meg a zöld épületek fogalmát,
és mi mozgatja a keresletet az egyes kontextusokban, alapvető
fontosságú, mivel a helyi piaci feltételek jelentős hatással vannak
ezen épületek értékelésére.
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf

Reported occupancy rate increases of green certified office
buildings as compared to conventional buildings
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MUNKAHELYI TERMELÉKENYSÉG ÉS EGÉSZSÉG

A LEED tanúsítvánnyal rendelkező épületek működési költségeinek,
termelékenységének és egészségügyi előnyeinek nettó jelenérték-elemzése.
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Business_Case_For
_Green_Building_Report_WEB_2013-04-11-2.pdf
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Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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