
EQUITONE er utformet for å være tilpasningsdyktig og varig, det er 
værbestandig og produsert med minimal bruk av materialer og energi.

LEED-MÅLSETNING  
OG POENGPOTENSIALE
Disse antagelsene er basert på LEED 
BD+C v4 skjema og er uavhengig av 
bygningens funksjon og formål.

LEED 4.1 KATEGORIER EQUITONE

EQUITONE-materialer kan bidra til å oppnå 
LEED 4,1-poeng i kategoriene: Energi og 
atmosfære og Materialer og ressurser.

LEED-sertifiseringen henviser 
til bygningssertifiseringen. Den 
evaluerer ikke materialene, det 
er derfor materialene har en 
innvirkning på poengene, men 
materialene i seg selv vil ikke 
garantere noe poengresultat. For 
eksempel, for å oppnå poengene 
knyttet til EPD, krever LEED 
at 20 permanent installerte 
materialer skal hentes fra minst 
5 forskjellige produsenter med 
EPD EQUITONE har en EPD, så de 
vil kunne bidra til å oppnå disse.

Energi & atmosfære 20

Materialer & ressurser 4

Innendørs miljøkvalitet 3

Innovasjon  3

Plassering & transport 16

Målsetning bærekreaftighet  10 
byggeplasser

Vanneffektivitet 11

Energi & atmosfære 33

Materialer & ressurser 13

Innendørs miljøkvalitet 16

Innovasjon  6

Regional prioritet 4

Integreringsprosess 1

30
/110 poeng

LEED-YTELSE

›  Produksjonsavfall samles 
inn og gjenbrukes

Lavere globalt oppvarmingspotensiale (kg CO
2
 eq.)

MRc1 
Opt.4 

3+1 poeng

›  Verifisert forbedrede miljømessige 
livssykluspåvirkninger

Se EQUITONE Produktspesifikk (EPD) Type III erklæring

MRc2
Opt.1

1+1 poeng

›  Bidrar til bedre 
varmleledningsevne og til 
å optimere energiytelsen

EQUITONE bidrar til lavt energiforbruk.

EAc2
Opt.1
 
20+1 poeng

›  Produsentinventar

› Helseprodukterklæring

› Cradle to cradle

› USGBC-godkjent program

Sertifikasjon tilgjengelig i 2022

MRc4 
 

1 poeng

›  Bedringer innen lydisolasjon, 
bakgrunnstøy, akustisk 
finish og ekstern støy.

Bidrar til effektiv akkustisk byggningsdesign

EQc9

2 poeng

Sertifikasjon tilgjengelig i 2022

›  Global Reporting Initiative (GRI) 
Sustainability Report

›  Organisasjonen for økonomisk utvikling 
og samarbeid (OECD), retningslinjer 
for multinasjonale selskaper

› U.N. Global innvirkning: Kommunikasjon om framgang

› ISO 26000: 2010 Retningslinjer om sosialt ansvar

›  USGBC-godkjent program: Andre USGBC-godkjente 
programmer som oppfyller CSR-kriteriene.

MRc3 

1 poeng

›  Bidrar til bedre varmeledningsevne 
for bygningen.

EQUITONE bidrar til bygningens 
generelle termiske komfort.

EQc5

1 poeng


