
Eraikin pasiboa helburu  
Industria-iraultzatik, energia baliabide agor-
tezina delakoan garatu dira mendebaldeko 
gure gizarteak. Gaur egun energia-eskariak 
gora egiten jarraitzen du, munduko biztanleria 
hazi egin delako eta biztanle bakoitzeko ener-
gia-kontsumoak gora egin duelako. Gainera, 
garaiotan, munduko energia-kontsumoaren % 
85 hartzen duten petrolioaren eta erregai fosi-
len eskasia-egoerara egokitu beharra dugu.

Era berean, atmosferako CO2aren hazkundean 
oinarritutako klima-ereduek energia ez-be-
rriztagarria kontsumitzearen ingurumen-ondo-

rioetako batzuk gogorarazten dizkigute. 

Eraikuntza-sektorean, egoerari erantzuteko or-
duan ez da horren garrantzitsua izango kont-
sumoa apur bat murriztea edo energia-iturri 
batzuen tokian beste batzuk erabiltzea, baizik 
eta egun hor dauden eraikinak eraikin pasibo 
bilakatzea, hau da, airea girotzeko, argiztatze-
ko, indarra sortzeko eta abarretarako energia-
eskariak mailarik txikienera murriztuko dituz-
ten eraikin bihurtzea; halaber, erakinak energia 
berriztagarrien instalazio hartzaile bilakatu 
behar dira.
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Azterketa eta inpaktuaren aurreikuspena

Europa jauregiaren energia-kontsumoaren ebaluazioa proiektatuko 
den eraikinaren azterketan oinarritzen da, egungo eraikina eta birgait-
zeko eta zabaltzeko aurreproiektuan proposatutakoa erreferentziatzat 
hartuta. Horretarako hainbat adierazle erabili dira, hala nola, energia-
eskariari eta kontsumoari buruzkoak, CO2 isurketen ingurukoak, etab.

Azterketa horren bidez hobekuntza-proposamenak egin eta landu 
daitezke, eta horien segimendua egin, bideragarritasun teknikoa eta 
ekonomikoa eta berariazko araudia betetzeko beharra kontuan hartu-
ta (Eraikuntzako Kode Teknikoaren espezifikazioak, udal-ordenantzak, 
Energia Ziurtagiria, etab.).

Laburbilduta, honako azterketa-lan hau egin da:

1) eraikinari buruzko informazioa eskuratzea eta aztertzea: planoak, 
eraikuntza-sistemak, instalazio-sistemak, kontsumoak, erabilera-profi-
la, kudeaketa mota, klima, inguratzailearen ebaluazio termografikoa, 
etab.

2) eraikinaren portaera energetikoa modelizatzea

3) energia-kontsumoa murrizteari dagokionez, birgaitze- eta erabile-
ra-faseetarako hainbat egoera simulatzea, balorazio teknikoa, ekono-
mikoa eta kudeaketakoa eginaz

4) eraikinaren portaera energetikoa modelizatzea, energia-eraginkor-
tasuna eta ekipamenduaren kudeaketa hobetzeko proposamenekin, 
eta proiektuan azaltzen diren ingurumen-helburuak betetzen direla 
egiaztatzea

5) proiektuan eta lanetan edo obran bete beharreko energia-eskakizu-
nak finkatzea, prestazionalak (kontsumo mailak, isurketak, etab., bizi-
garritasun-baldintzen arabera) eta aginduzkoak (eraikuntza-sistemen 
eta instalazioen gutxieneko kalitateak).

Eraikinaren portaera energetikoa zehazte aldera, egungoa eta etor-

kizunekoa (birgaitu eta zabaldu ondorengoa), honako ekintza hauek 

burutu dira berokuntza, hozkuntza, ur bero sanitarioa, argiztapen arti-

fiziala eta bestelako beharrak kontuan hartuta:

- simulazio energetikoak egin dira, bero-transferentziaren erregimen 

iragankorrean, gune guztiak kontuan hartuta, Design Builder – Energy 

Plus programaren bidez

- eskuragarri diren kontsumo-datuak ebaluatu dira, fakturazio energe-

tikoaren bidez

- fatxadetan eta teilatuetan azterketa termikoa egin da, argazki termo-

grafikoen bidez
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- eguzkiaren intzidentzia aztertu da, Ecotect programaren bidez

- konforta ebaluatu da, kudeatzaileekin egindako elkarrizketen bidez

- instalazioak aztertu dira, mantentzeko teknikariekin egindako elka-

rrizketen bidez.

Simulazio energetikoetatik lortutako informazio guztia benetako kont-

sumoekin eta instalazioen funtzionamenduari buruz eskuragarri den 

estatistikarekin alderatu da. Erabileren, eraikineko sektoreen, urtaroen, 

eguneko orduen eta abarren arabera, informazioa ahalik eta gehien 

bereizi da, erabilera-hipotesiak eta hobe daitezkeen egoerak doitzeko 

asmoarekin.

Ingurumen-inpaktuaren kalkuluak bizigarritasun-egoera jakin baten 

arabera egiteko, gaur egunera eta etorkizunera begira, guneek izango 

dituzten konfort-baldintzak (tenperatura, hezetasuna, aire-berritzea, 

etab.) finkatu dira, hirigintzako teknikariek eta eraikinaren ustiaketaren 

eta mantentzearen arduradunek ildo horretan hartuko dituzten eraba-

ki eta irizpideekin bat. Informazio hori oso erabilgarria da beharrezkoa 

ez den guneetan konfort-baldintza hain zorrotzak ez ezartzeko, bes-

teak beste, atarian, korridoreetan, gelarteetan eta abar; gune horietako 

airea girotzearekin lotutako energia-kontsumoa murriztu egingo da 

horrela.

Era berean, egungo eraikinaren (egutegiko azken urtea) eta etorkizu-

nekoaren (hurrengo urteetarako aurreikuspena) ingurumen-inpaktua 

kalkulatu ahal izateko, ekipamenduaren erabilera-eredua zehaztu da. 

Eraikina kudeatzen duten teknikarien iritzia eta informazioa jaso da ho-

nako hauen inguruan: lokalen erabilera-parametroak, ordutegiak eta 

egunak, guneen okupazioaren intentsitatea eta aldiberekotasuna, eta 

urtean zehar funtzionamendu-profilak zehaztea ahalbideratzen duten 

bestelako ezaugarriak.  Informazio hori kasu horretarako propio egin-

dako dokumentuetan jasoko da.

Energian egindako ebaluazioaren eta antzemandako arazo nagusien laburpen-taula

Fatxadaren argazki termografikoa

Egindako azterketak Antzemandako alderdi txarrak

Energia eta CO2

Urteko kontsumoa iturrien arabera
HVAC eta argi-eskaria
Instalazioen eraginkortasuna
Eguzki-kontrola eta argiztapen naturala
Itxituren termografiak

Inguratzailearen isolamendua eta estankotasuna ez dira nahikoak, 
teilatuko sabai-leihoetatik eguzki-erradiazio gehiegi sartzen da, ins-
talazioen kudeaketarekiko eraginkortasun eta egokigarritasun apala, 
aire-berritzearen energia ez da berreskuratzen, udan freskatzeko gu-
txi erabiltzen da aireztapen naturala, konfort falta tenperatura altuak 
edo baxuak eta zarata direla medio, instalazioak kontrolatzeko zailta-
sunak. 

Egungo eraikinaren energia-adierazleak 

Kwh Kwh/m2 %

Bero-eskaria

Hotz-eskaria

Eskaria guztira

1.586.455

434.306

2.020.761

97,51

26,69

124,20

79

21

100



Hobekuntzak eta inpaktua gutxitzea

Proiektuaren energia-ebaluazioa burututa, eraikinaren energia-era-
ginkortasuna hobetzeko hainbat aukera zehaztu dira, Europa jauregia 
birgaitzeko eta zabaltzeko proiektuaren fasean eta lanetan sartu direnak.
Energia-eskaria murrizteari dagokionez, hau da, eraikinak konfort-bal-
dintzetan funtzionatzeko behar duen energiari erreparatuta, honako 
hauek dira neurri nagusiak:
- hormen eta forjatuen inertzia termikoaren aprobetxamendua
- isolamendu termikoa areagotzea itxitura opaku eta garden osoan
- airearekiko estankotasun handiagoa paramentu opakuetan eta garde-
netan
- konfort-baldintzak doitzea igarotze-guneetan edo egonaldi laburreko 
guneetan
- aireztapen gurutzatua eta/edo freecoolinga udan abian jartzea
- argiztapen naturala sabai-leihoen bidez erregulatzea, gainberotzea sai-
hesteko
- neguan eguzki-erradiazioa zuzenean jasotzeko aukera hobetzea lei-
hoen eta hormen bidez
Proiektuan kontuan hartu diren instalazioen energia-eraginkortasunari 
buruzko ekintza nagusiak hauek dira:
- erabilera eta une bakoitzerako eraginkorrena den energia-iturria ku-
deatzea
- diseinua eraikinaren benetako erabileraren profilera egokitzea
- aireztapena kontrolatzea eta berritutako airearen energia berreskurat-
zea
- hotza, beroa, ur bero sanitarioa eta argia sortzeko eta kudeatzeko gaur 
egun dauden sistemetako batzuk aldatzea, horien tokian eraginkorra-
goak eta kontsumo txikiagoa dutenak jartzea
- eta energia berriztagarri fotovoltaikoa edo bestelakoa erabiltzea.
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Lortu beharreko eskakizun prestazionalak edo eraginkortasun-balioei buruzkoak

Argiztapen naturala doitzea sabai-leihoetan eguzki-babesgarriak jarrita, Ecotect programarekin 
egina

 Modelizazioen arabera, honako hauek dira energia gehien aurreztea 
ahalbidetzen duten neurriak: leihoetan infiltrazioak murriztea, aire-be-
rritzearen energia berreskuratzea eta atarietan eta pasabideetan tenpe-
raturak doitzea. % 16 eta % 18 artean murrizten da horrela airea girotze-
ko energia-eskaria.

Energia aurreztu eta eraginkorki erabiltzeko aztertu diren neurrien ahal-
mena eta bakoitzaren kostu ekonomikoa kontuan hartuta hainbat ager-
toki zehaztu dira.
Lehenengo agertokian, eredu pasiboan, proiektua Passivhaus estan-
darrera egokitzeko aukera aztertu da, inguratzaileak transmitantzia 
termikoko balio oso apalak dituela, aire-infiltrazioak mailarik txikienera 
murriztuta eta aire-berritzeko sisteman beroa berreskuratuta. Agertoki 
horretan % 80 hobetzen da berogailu-eskaria, izan ere, neurri guztiak 
galera termikoak mugatzera bideratuta baitaude. Haatik, beroa barreiat-
zeko orduan aireztapen mekanikoak dituen mugak medio, hozkuntza-
eskaria % 72 hazten da, ez baita metodo pasiboen bidezko aireztapenik 
kontuan hartzen. Agertoki horretan % 48koa da guztira energia-aurrez-
pena, berokuntza eta hozkuntza aintzat hartuta.
Bigarren agertokian, udan beroaren barreiadura handiagoa lortzea da 
asmoa, eta horretarako neguko bero-galera gutxiago murriztu behar da. 
Agertoki horretan % 71ko hobekuntza lortzen da berogailu-eskarian eta 
% 18koa, berriz, hozkuntza-eskarian. Horrenbestez, % 60koa da guztira 
energia-aurrezpena, berokuntza eta hozkuntza aintzat hartuta.
Hobekuntza aktiboko egoera erdiesteko, eraikinaren lanen eta abian 
jartzearen prozesuei buruzko eskakizun tekniko batzuk sartu behar dira 
administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen agirietan proiektua-
ren eta obraren lizitaziorako. Gainera, energiaren eskaria eta kontsumoa 
kalkulatzeko metodologia zehaztu da, eta baita justifikazioko eta segi-
menduko mekanismoak ere. Agirietan, energia-aurrezpenari eta -era-
ginkortasunari buruzko eskakizunak prestazionalak dira, aurreikusitako 
adierazleen arabera lortu beharreko eraginkortasun mailak adierazten 
dituzte; eta aginduzkoak, inguratzaileak eta instalazioek bete beharreko 
gutxieneko eskakizunak adierazten dituzte.
Bide preskriptibotik honako hau proposatzen da:
- itxituetan transmitantzia % 30 murriztea
- eguzki-babesa areagotzea
- kondentsazioak kontrolatzea
- airearen iragazkortasuna mugatzea
- zubi termikoak murriztea
- eta energia berriztagarria bukaerako argindar-kontsumoaren % 40 iza-
tea.
Airea girotzeko instalazioei dagokienez, honako hau gomendatzen da:
- eraginkortasun handiagoa ekoizpenean
- irizpide pasiboak sartzea
- freecoolinga (egunez eta gauez)
- konfort-baldintza malguagoak gune jakin batzuetan 
- eraginkortasun handiagoa hotza eta beroa banatzerakoan
- ponpaketa eta aireztapeneko kontsumo osagarriak murriztea
- argi naturala aprobetxatzea eta argiztapenaren errendimendua area-
gotzea
- energia-kudeaketan pizgarriak areagotzea, eraginkortasuneko eta kon-
forteko helburuen arabera.
Eraikinaren erabilerari dagokionez, ekipamenduaren erabilera-ahalme-
na, jarduerekin lotutako mugikortasuna eta aztarna ekologiko osoan 
eragina duten bestelako inpaktu-eremuak antolatu eta ebaluatzeko ma-
trizea egin da.

Hobekuntza-egoerak neurri konbinatuekin. * ez du kontuan hartzen aireztatze pasiboa. Hozkunt-
zan hobekuntza bera izanez gero, % 82koa izango litzateke hobekuntza, Europako beste espe-
rientzia batzuetan gertatzen den antzera.

KWh/m2 hobekuntzaren %

Eredu pasiboa
Bero-eskaria
Hotz-eskaria
Eskaria guztira

Eredu aktiboa
Bero-eskaria
Hotz-eskaria
Eskaria guztira

19
46*
65

28
22*
50

80
-72
48

71
18
60

Parametroa Egungo egoera
Lortu nahi den  

murrizketa

Energia Eskaria

HVAC kontsumoa 

Kontsumoa guztira

Oinarrizko energia guztira

211 KWh/m2urtean

158 KWh/m2 urtean

240 KWh/m2urtean

341 KWh/m2 urtean

 % 52

 % 60

% 60 

 % 63

CO2 Isurketak guztira 79 Kg/m2 urtean  % 60



GEHIAGO JAKITEKO 
Eraikuntza eta birgaitze jasangarriaren gida da: Euskal Au-
tonomia Erkidegoko administrazio-eraikinei eta -bulegoei 
buruzkoa.
IHOBEk egina, eraikuntzako eta birgaitzeko proiektuen ingu-
rumen-hobekuntzarako gomendioak biltzen ditu, eta baita 
metodologia praktikoa ere, proiektuon iraunkortasun maila 
neurtzeko.
http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu= 
750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=ed6880ae-
6d6d-4b0b-9eba-6a583912131a&Tipo

Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios
Ekonomia eta Ogasun kontseilaritzak landutako gida da, In-
dustria, Energia eta Meategien Zuzendaritza Nagusiaren eta 
Madrilgo Erkidegoko Energiaren Fundazioaren bidez, Passi-
vHaus Eraikingintza Plataformaren lankidetzarekin eta Madrid 
Ahorra Energía kanpainaren barruan. Europan aski hedatutako 
kontzeptuaren berri ematea du xede, eta ia kontsumorik ez 
duten eraikinen garapena aurkezten du etorkizuneko egitas-
mo gisa, izan ere, Europan kontsumitutako energiaren % 40 
dagoeneko eraikita dauden eraikinei baitagokie. 
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estan-
dar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf

Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios
IDAEk egina, ANDIMAren lankidetzarekin. Energia-kontsu-
moa murrizteko neurriak proposatzen ditu, birgaitzean aplika 
daitezkeenak. Etxebizitza-eraikinetan isolamendu termikoa 
hobetu beharra nabarmentzen du bereziki.
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relca-
tegoria.1030/id.226/relmenu.53
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Hiru eskakizun maila lortzea da lanaren xedea:
• A kategoriako energia-ziurtagiria (CO2 isurketa 
eta energia-kontsumoa eraikuntza estandarrekoak 
baino % 60 txikiagoak izatea)
• Passivhaus estandarraren eskakizunak (energia-
kontsumoari buruzko balio are txikiagoak)
• energia sortzen duen eraikina lortzea 
Neguan, tenperatura baxuei aurre egiteko ingurat-
zailean isolamendu maila areagotzea proposatzen 
da (itxitura opakuak eta beirak), eta eguzki-energia 

eta barruko kargak ahalik eta gehien aprobetxatzea gune 
komunetan inertzia termiko handiko materialak erabiliz; 
modu horretan eraikinean sartzen den energia metatu dai-
teke eta energia-eskaria murriztu. 
Udan gehiegizko eguzki-erradiazioa mugatzea proposatzen 
da, pilatutako beroa botatzeko aireztapen naturala bult-
zatzea eta gaueko aireztapen naturala abian jartzea. Udan 
hozkuntza-eskaria gutxitzeko xedearekin, inertzia termiko 
handiko materialetan pilatutako beroa gauean aireztapen 
naturalaren bidez barreiatzea proposatzen da.


