Build green. Build in wood.
Νέο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη
βελτίωση της αειφορίας των Ευρωπαϊκών κτιρίων.
Το Build-in-Wood επιδιώκει να κάνει το ξύλο μια
φυσική επιλογή για την κατασκευή πολυώροφων
κτιρίων.
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Γιατί το Build-in-Wood;
Με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών
προκλήσεων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στον οικοδομικό τομέα, το Build-in-Wood θα αναπτύξει μια
βιώσιμη και καινοτόμο αλυσίδα αξίας για την κατασκευή
πολυώροφων ξύλινων κτιρίων. Σκοπός του ερευνητικού έργου
είναι να καταστήσει ως κοινή πρακτική στον Ευρωπαϊκό
οικοδομικό τομέα τις βέλτιστες και οικονομικά αποδοτικές
μεθόδους κατασκευής με ξύλο.
Το Build-in-Wood θα αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση
μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης υλικών και εξαρτημάτων,
καθώς και δομικών συστημάτων και στοιχείων πρόσοψης
για πολυώροφα ξύλινα κτίρια, κατάλληλα τόσο για νέες
κατασκευές όσο και για μετασκευές υπαρχόντων κτιρίων. Οι
προτεινόμενες λύσεις θα δοκιμαστούν, θα δημιουργηθούν ως
πρότυπα και θα τεκμηριωθούν πλήρως με στόχο την άμεση
εμπορική διαθεσιμότητα. Η ενεργός συμμετοχή επιλεγμένων
Ευρωπαϊκών πόλεων θα ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών.
Το ερευνητικό έργο στοχεύει να θέσει τα θεμέλια για τις
λύσεις που θα αναπτυχθούν, ώστε κατά την ολοκλήρωσή
του να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για έργα μεγάλης
κλίμακας.
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ͳͳ Να βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ αγροτικών και αστικών
περιοχών και να συμβάλει στη βιώσιμη αστικοποίηση
ͳͳ Αύξηση της παραγωγικότητας του ευρωπαϊκού οικοδομικού
τομέα

Επιπτώσεις
ͳͳ Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της
αυξημένης χρήσης του ξύλου: ένα βιώσιμο, ενεργειακά
αποδοτικό υλικό
ͳͳ Η αυξανόμενη ζήτηση για δομικά προϊόντα υλοτομίας
παρέχει κίνητρα για την επέκταση και συντήρηση των
δασών
ͳͳ Δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και νέων μεθόδων
χρήσης ξύλου και φυσικών υλικών στον οικοδομικό τομέα
ͳͳ Αυξημένη καινοτομία στον οικοδομικό τομέα
(συμπεριλαμβανομένων υλικών, δομικών συστημάτων και
διαδικασιών)
ͳͳ Κτίρια υψηλότερης ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της
υγείας και του εσωτερικού κλίματος)
ͳͳ Πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σε αγροτικές και
αστικές περιοχές μέσω μιας βιώσιμης αλυσίδας αξίας

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΟΛΥΏΡΟΦΟ
ΞΎΛΙΝΟ ΚΤΊΡΙΟ;
Το Build-in-Wood ορίζει τα «πολυώροφα
ξύλινα κτίρια» ως κτίρια, στα οποία ο
φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος
από ξύλο ή συνδυασμό ξύλου με υβριδικά
υλικά και έχουν ύψος τουλάχιστον 3
ορόφων. Τα κτίρια μπορεί να είναι
επενδυμένα με οποιοδήποτε υλικό,
συμπεριλαμβανομένων μη ξύλινων
υλικών.
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Αποτελέσματα
ͳͳ Βελτιστοποιημένα υλικά
(αποδοτικά σε πόρους, βελτιωμένες ιδιότητες)
ͳͳ Τεκμηρίωση περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και
απόδοσης των ανεπτυγμένων υλικών, συστημάτων και
λύσεων (π.χ. ΑΚΖ, ΑΚΚ, S-LCA)
ͳͳ Ανάπτυξη μιας δομικής, προσαρμόσιμης πλατφόρμας
κτιριακών συστημάτων καθώς και κατευθυντήριες γραμμές
για την ενσωμάτωση εργαλείων ΤΠΕ στη διαδικασία
σχεδιασμού
ͳͳ Έργα επίδειξης
ͳͳ Συν-δημιουργία ενδιαφερομένων και εργαστήρια
δημιουργίας σεναρίων για τις πόλεις πρώτης εφαρμογής
ͳͳ Κατάρτιση για επιχειρηματίες, ΜΜΕ και ερευνητές
ͳͳ Οδηγός σχεδιασμού ανοιχτού κώδικα (για ιδιώτες πελάτες
και τοπικές / εθνικές αρχές)
ͳͳ Επισκόπηση και αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας, των
δημόσιων κανονισμών και προτύπων
ͳͳ Μοντέλο για την ενίσχυση της διασύνδεσης αγροτικών και
αστικών περιοχών
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when knowledge gives directions
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