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Zöldterületek pénzbeli értékét kiszámító alkalmazást 

fejlesztettek Bécsben 

Mindenki zöldít, parkosít, de vajon megéri az árát? Erre a kérdésre ad pontos választ a 

Greenvaluation szoftver, amely a zöldterületek és -felületek pénzbeli értékét számolja ki. Így már 

telepítés előtt kiderül, megéri-e a zöldfal vagy a tetőkert a beruházást.  

 

Az épületek zöldítése számos előnnyel jár mind a város levegője, mind a lakók számára. A növények a nyári 

melegben hűtik a környezetüket és az épületet, megkötik a szén-dioxidot és a levegőben szálló finom port, 

ráadásul látványnak is szépek. De tényleg olyan jó hatással vannak a környezetükre, mint amennyibe 

kerülnek? A Greenvaluation szoftverrel, amelyet egy bécsi konzorcium fejlesztett ki, pontosan erre a 

kérdésre kaphatunk választ. 

A Greenvaluation a Greenpass-technológián alapul. Utóbbi a zöldinfrastruktúrák mikroklímára gyakorolt 

hatását értékeli ki. A Greenvaluationben ezeket az értékeket kötik össze valós idejű időjárási adatokkal és 

számszerűsítik euróban – tudományosan igazolt számítási módszerekkel. Vagyis pontosan meghatározható, 

mekkora a pénzbeli hatása egy zöldinfrastruktúrának adott időtartam alatt. Egy bécsi butikhotel esetében 

például egy év alatt kétezer eurót spóroltak meg az épülethűtésen, mivel a növényeknek köszönhetően 

kevesebbszer kellett bekapcsolni a klímaberendezéseket. Ezen kívül 488.500 liter esővizet is felfogtak, 

amivel a csatornarendszert tehermentesítették. 2021-ben a zöldinfrastruktúrának köszönhetően átlagosan 

350 ezer eurót takarítottak meg. 

A módszert konkrét esettanulmányok mentén fejlesztették ki és tesztelték többszörösen. A Greenvaluation 

ráadásul olyan további értékeket is számszerűsít mint például a termelt oxigén és a megkötött szén-dioxid 

mennyisége vagy az elnyelt napsugárzás.  

A Greenvaluation szoftvert az Osztrák Klímavédelmi Minisztérium „Jövő városa” programja keretében 

készítette a Green4Cities GmbH, a Fluxguide, a BOKU, a Tatwort és a Ubimet GmbH alkotta konzorcium. A 

sikeres projektet követően a technológia önkormányzatok és épülettulajdonosok rendelkezésére áll, így azok 

már a beruházást megelőzően kiszámolhatják, mekkora hasznot jelent majd a telepíteni kívánt 

zöldinfrastruktúra. 
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