
B-POP4 POČET OBYVATEĽOV

Číslo B-POP4

Názov indikátora Počet obyvateľov

Oblasť P

Definícia indikátora Počet obyvateľov trvalo bývajúcich v budove

Jednotka indikátora počet

Kľúčové slová Obyvatelia budovy, užívatelia budovy

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Údaj o počte obyvateľov vstupuje do ďalších výpočtov. Počet
obyvateľov ovplyvňuje citlivosť budovy a súvisí aj s adaptívnou
kapacitou (komunikácia, spolupráca). Obyvatelia ovplyvňujú
emisie skleníkových plynov z budovy.
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Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Započítavajú sa stáli obyvatelia budovy. V prípade nebytových
budov sa vykonáva prepočet (pozri nižšie). V niektorých
prípadoch bude dochádzať k významnej fluktuácii a
nepresnostiam - nesúladu medzi evidenciou a skutočným
stavom.

Nástroj KLIMASKEN je určený predovšetkým na hodnotenie
bytových domov. Možno ho však vhodne použiť aj na
hodnotenie iných typov budov, ktoré sú podobné bytovým
budovám a slúžia na podobný účel. V prípade hodnotenia
takýchto budov je potrebné prepočítať užívateľov budovy na
efektívnych užívateľov (EfU), aby bol výsledok približne
porovnateľný s bytovou budovou.
Postup pre každý prípad osobitne:
Deti, žiaci a študenti v materských, základných, stredných a
vysokých školách sa počítajú ako 0,3 EfU, učitelia a ostatní
zamestnanci ako 0,5 EfU. V prípade nemocníc sa kapacita lôžok
vynásobená priemernou dennou obsadenosťou počíta ako 1,0
EfU, personál ako 0,5 EfU. V prípade polikliník a ambulancií, t. j.
zdravotníckych zariadení bez lôžkovej časti, sa za 0,5 EfU počíta
len personál. V úradoch a podobných administratívnych
budovách alebo kancelárskych budovách sa personál počíta ako
0,5 EfU. V ubytovacích zariadeniach sa lôžková kapacita
vynásobená priemerným denným využitím tejto kapacity počíta
ako 0,5 EfU a počet zamestnancov v prevádzke ako 1,0 EfU. V
domovoch dôchodcov, detských domovoch, liečebniach atď. sa
priemerný počet klientov a zamestnancov počíta ako 1,0 EfU.
Toto je len nezáväzný návod. Úplnú porovnateľnosť pre rôzne
budovy, ktoré do hodnotenia zadali rôzni autori, nie je možné
zabezpečiť. V prípade budov, ktorých typ nie je uvedený vyššie,
je potrebné postupovať podľa vlastného uváženia.

Popis spracovania dát Indikátor sa použije na zaradenie budovy do príslušnej kategórie
a tiež ako východiskový údaj k ďalším výpočtom.

Zdroj dát Vlastné údaje vlastníka/správcu, evidencia obyvateľov

Frekvencia sledovania 2 - 3 roky, vždy pri aktualizácii hodnotenia KLIMASKEN

Ovplyvniteľnosť mestom Mesto/mestská časť/obec môže ovplyvniť obývanosť budov
nepriamo, napr. pôsobením na zmenu prevažujúceho využívania
príslušných lokalít, ich rozvojom, údržbou, atď.

Spôsob prezentácie Ako samostatný údaj, prípadne kategória
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Zodpovednosť Zhotoviteľ hodnotenia KLIMASKEN, vlastník, správca
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