
EQUITONE materialer er designet til at være holdbare, vejrbestandige  
og er produceret med den mindst mulige brug af materialer og energi.

LEED MÅL OG 
KREDIT-POTENTIALE
Disse antagelser er udfærdiget på 
basis af LEED BD+C v4-ordning, 
afhængig af bygningens funktion 
og anvendelsesområde.

 LEED 4.1 KATEGORIER EQUITONE

Les matériaux EQUITONE peuvent contribuer à 
l’obtention de crédits LEED 4.1 dans les catégories : 
Énergie & Atmosphère et Matériaux & Ressources.

LEED-certificeringen henviser til 
en bygnings certificering. Den 
evaluerer ikke på materialer, hvorfor 
materialet bidrager til kreditterne, 
men materialet som sådan 
garanterer ikke kredittildelingen. 
For at opnå de kreditter, der 
vedrører miljøvaredeklarationen, 
kræver LEED eksempelvis, at 20 
permanent monterede materialer 
skal være indkøbt fra mindst 
5 forskellige producenter med 
miljøvaredeklaration. EQUITONE 
har en miljøvaredeklaration, så 
den kan bidrage til at opnå dette.

Energi og atmosfære 20

Materialer og ressourcer 4

Indeklimaets kvalitet 3

Innovation  3

Placering og transport 16

Bæredygtige byggepladser 10

Vandeffektivitet 11

Energi og atmosfære 33

Materialer og ressourcer 13

Indeklimaets kvalitet 16

Innovation  6

Regionale prioriteter 4

Integrationsproces 1

30
/110 kreditter

LEED-PRÆSTATION

›  Produktionsaffald 
indsamles og genbruges

Lavere global opvarmningspotentiale (kg CO
2
 lign.)

MRc1 
Opt.4 

3+1 kreditter

›  Verificerede forbedrede 
miljømæssige 
livscykluspåvirkninger

Se EQUITONEs produktspecifikke 
(miljøvaredeklaration) Type III deklaration

MRc2
Opt.1

1+1 kredit

›  Bidrager til forbedret 
varmeledningsevne og til at 
optimere energiydelsen

EQUITONE bidrager til et lavere energiforbrug

EAc2
Opt.1
 
20+1 kreditter

›  Producentens lagerstyring

› Sundhedsdeklaration

› Cradle to cradle

› USGBC-godkendt program

Certificeringen bliver tilgængelig i 2022

MRc4 
 

1 kredit

›  Forbedringer hvad angår 
lydisolering, baggrundsstøj, 
akustisk finish og støj udefra.

Bidrager til bygningers effektive akustiske design.

EQc9

2 kreditter

Certificeringen bliver tilgængelig i 2022

›  Bæredygtighedsrapport fra Global 
Reporting Initiative (GRI)

›  Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling 
(OECD) Retningslinjer for 
Multinationale virksomheder

›  FN´s Globale aftale: Meddelelse om fremskridt

› ISO 26000: Vejledning fra 2010 om socialt ansvar

›  USGBC-godkendt program: Andre USGBC-godkendte 
programmer der opfylder VSA-kriterierne.

MRc3 

1 kredit

›  Bidrager til bygningens 
forbedrede varmeledningsevne.

EQUITONE bidrager til bygningens 
samlede varmekomfort

EQc5

1 kredit


