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Juvelen 2/6

Vårt förslag, Juvelen, redovisar svar på de 
frågor och utmaningar som listas i täv-
lingsunderlaget. Vi har även valt att kom-
plettera förslaget med en rad andra och 
för vårt förslag relevanta funktioner och 
aspekter. Förslaget följer bestämmelserna 
i den gällande detaljplanen.

Vår idé och förhållningssätt
Idén bakom Juvelen är att skapa en spän-
nande mötesplats och exponeringsyta för 
de värderingar som Uppsala står för där 
även intressanta saker som regionen har 
att erbjuda kan exponeras. Vår ledstjärna 
har varit en tydlig hållbarhetsprofi lering 
som ger både tillfälliga besökare och Upp-
salaborna själva möjlighet att upptäcka 
mer om staden och kommunen som en 
internationellt ledande region på håll-
barhetsområdet. Sammantaget ger det 
utmärkta förutsättningar för att bygga 
stolthet och skapa intresse för både bygg-
naden, platsen och regionen.

En märkesbyggnad och Uppsalabor-
nas egen byggnad
Vi instämmer helt i kommunens strävan 
att skapa en byggnad som till sin form är 
intressant, unik och gärna spektakulär. 
Men platsen och byggnaden kräver mer 
än så. Formen är viktig men det är inte 
minst en tydlig och attraktiv profi lering 
och ett relevant innehåll som över tid 
kommer att upprätthålla ett intresse för 
och som kontinuerligt kan locka hyres-

gäster och besökare till byggnaden och 
platsen. Juvelen gör att både byggnaden 
och platsen såväl till form som innehåll 
blir en stark och tydlig symbol för staden.

Precis som tävlingsprogrammet konsta-
terar så ser vi att byggnaden ska vara en 
tydlig identitetsbärare i Uppsala. Vår upp-
fattning är att relevanta märkesbyggnader 
ska upplevas som ”folkets egendom”. Vi 
ser goda möjligheter att skapa både stolt-
het och långsiktigt intresse för Juvelen 
genom att förse huset med intressanta 
publika ytor och funktioner. Juvelen kan 
inte tillåtas bli en halvljummen galleria 
fylld med de mest förutsägbara aktörerna.  
Istället vill vi som byggherre och värd till-
sammans med kommunen skapa ett en-
gagemang för byggnaden och platsen som 
lockar relevanta aktörer i linje med vårt 
koncept och kommunens ambitioner.



Skönhet och genomförbarhet

Hållbarhet som identitetsbärare
Vårt förslag följer mycket högt ställda mål 
när det gäller hållbarhet. Om förslaget 
realiseras innebär det att vi uppför det 
mest miljövänliga kontorshuset i världen. 
Mot den bakgrunden tycker vi att hållbar-
het är ett både relevant och starkt tema 
för positionering och kommunikation av 
Juvelen genom projektets alla faser, från 
grundidé till vilken typ av hyresgäster som 
ges tillträde till byggnaden och ända fram 
till säkerställandet av driften.

För att skapa en större kommersiell och 
kommunikativ potential bör vi ha ett 
brett perspektiv på hållbarhet och utöver 
energieffektivitet och ekologi även inklu-
dera en rad andra faktorer. Exempel på 
sådana kan vara innovation, utbildning, 
jämställdhet, miljötänkande, hälsa, nyfö-
retagande, medborgarinfl ytande, kultur, 

ekomat, miljövänliga transporter med 
fokus på cykel och kollektivtrafi k. En hel-
hetssyn i hållbarhetsprofi leringen ger oss 
inte bara en större trovärdighet och att-
raktionskraft, den ger oss också betydligt 
fl er och över tid uthålligare teman för vår 
kommunikation. Vårt breda anslag i håll-
barhetsfrågan bör därför prägla projektet 
från eventuell tävlingsvinst till att byggna-
den tas i drift.

Några konkreta exempel på hur hållbar-
hetstänkandet kan ta sig uttryck under 
projektets projekterings- och byggfas är 
bland annat: en 50/50 jämställd arbets-
plats, projektet som utbildningsplats, 
möjlighet till studiebesök från andra län-
der, internationell kunskapsöverföring i 
specifi ka hållbarhetsfrågor.

En utbildningsplats för nationella 
och internationella besökare
Vi har för avsikt att låta projektet fungera 
som en utbildningsplats under såväl 
projekterings- som byggtiden. Gärna 
i form av ett samarbete med Uppsala 
kommun där vi kan ta emot både 
svenska och internationella besökare, 
exempelvis studenter, ingenjörer och 
byggnadsarbetare med särskilt intresse 
för hållbarhet, som får ta del av hur vi 
jobbar med att förverkliga ett projekt med 
sällsynt höga miljöambitioner.

Uppsalaborna själva kommer att hållas 
uppdaterade och informerade om utveck-
lingen genom återkommande ”öppet 
hus”-dagar där de får tillfälle att lära sig 
mer om det unika projektet. Vi ser också 
ett stort värde i att aktivt dela med oss av 
vår kunskap och de nya erfarenheter som 
uppkommer under projektets gång, gärna 
i form av löpande internationella utbyten.

Utbildningssamarbete
Att skapa en tydlig koppling till lärande 
och kunskap i projektet är intressant och 
relevant för Uppsala kommun med sitt 
starka fokus på utbildning. För Juvelen 
vill vi därför skapa ett samarbete med 
Uppsala Universitet, till exempel med 
Universitetets mastersprogram inom 
hållbar utveckling. Vi tänker också eta-
blera ett nära samarbete med Ångström 
Solar Center med sin ledande forskning 
inom solenergi för ett utbyte av erfarenhe-
ter innan, under och inte minst efter att 
byggnaden är färdigställd.

Genomförbarhet
Inte sällan tvingas högtfl ygande tävlings-
bidrag, av praktiska och ekonomiska skäl, 
att prutas ner på vägen från konceptuell 
idé till byggnadens färdigställande vilket 
riskerar att medföra tydliga kvalitetssänk-
ningar. Med Juvelen har vi därför redan 
under arbetet med tävlingsbidraget lagt 
stor vikt vid att säkerställa att projektet är 
byggbart i den form det här presenteras. 
Vårt arbete med såväl arkitekturen som 
de miljötekniska aspekterna har baserats 
på beprövade lösningar som säkerställer 
att inga kvalitetskompromisser kommer 
att bli nödvändiga vid en projektering.
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Kompromisslös form 

Stadsbild och arkitektur
 Vårt arbete med Juvelen har tagit sin ut-
gångspunkt i samspelet mellan en form-
mässigt stark och särpräglad idé, mycket 
högt ställda miljöambitioner och strävan 
att skapa en estetiskt tilltalande tillämp-
ning av byggnadens miljötekniska lös-
ningar.
 
Den arkitektoniska grundidén har varit 
att skapa en skulptural, smyckesliknande 
och iögonfallande byggnad. En ädelsten 
som med sina fasetter bildligt talat speg-
lar olika aspekter av Uppsalaregionen. Ju-
velen blir en vacker solitär som kan upp-
föras genom ett rationellt byggsystem och 
som tillgodoser våra krav på arkitektonisk 
komplexitet och extremt högt ställda mil-
jöambitioner.
 
Vårt genomförande innebär att de miljö-
tekniska lösningarna blir en naturlig del 
av och förstärker det arkitektoniska ut-
tryck vi eftersträvar utan att göra våld på 
den ursprungliga formidén. Juvelen blir 
ett internationellt föregångsexempel för 
hur man kan skapa en vacker och arkitek-
toniskt intressant byggnad med en ut-
präglad hållbarhetsprofi lering.
 
Byggnaden är baserad på ett rationellt 
system med en stomme i betong som 
kläs med metallkassetter som delar upp 
fasaden i ett antal större rektanglar vilka 
i sin tur korsas av diagonala linjer med 
olika lutning. Resultatet blir ett komplext 
mönster av trianglar av varierande stor-
lek och form. Inom de olika trianglarna 
placeras sedan antingen fönster, solceller 
eller täta metallytor i skiftande guldgula 
nyanser. De oregelbundna formationerna 
ger fasaderna en vacker, komplex, varie-
rad och estetiskt väl sammanhållen form 
som för tankarna till en slipad ädelstens 
fasetter.
 
Variationsrikedomen förstärks ytterligare 
av att förhållandet mellan mängden täta 
ytor, fönster och solceller med hänsyn till 
olika solförhållanden skiljer sig åt mellan 
fasaderna i respektive väderstreck. Även 
djupet på kassetterna varieras efter beho-
vet av olika solavskärmning på respektive 
fasad, från cirka 60 cm på sydöst- och syd-
västfasaderna ned till cirka 15 cm på norr-
fasaden.
 
Indragen för solavskärmningen är dia-
gonalt vinklade i förhållande till fönster 
och fasadens täta delar för att ytterligare 
förstärka fasadens fasettering. Att fönst-
ren sitter indragna i fasaden ger all nöd-
vändig solavskärmning samtidigt som det 

ger fasaden en mer sammanhållen prägel 
och upphäver behovet av utanpåliggande 
avskärmning. Med den integrerade solav-
skärmningen undviker vi också potentiel-
la problem under vintrar med mycket snö.
 
Metallens varierande färg i varma orange-
gula toner och tydliga skarvar ger materia-
let en levande, mänsklig och varm känsla. 
Intrycket förstärks även av ljusslingor 
som integreras längs de vertikala, diago-
nala och horisontella linjerna i fasaden.
 
Fasadernas triangelmönster får sin för-
längning i bottenvåningens uppglasning 
som med sin generösa takhöjd och inre 
trätak gör att byggnaden upplevs som lätt 
och luftig, lättillgänglig och inbjudande.
 
Juvelens tak ges en varierad och spän-
nande form och kläs med solpaneler, 
gröna ytor och täta metalldelar. Fasad och 
tak hänger ihop för att skapa en enhetlig 
form.
 
Hela bottenvåningen fylls av publika 
funktioner och en gemensam lobby för 
samtliga kontorsplan. Byggnaden nås via 
entréer i alla tre fasader.

Innehåll
En tydlig och attraktiv profi lering av Ju-
velen kräver ett relevant och attraktivt 
innehåll både när det gäller att locka hy-
resgäster och besökare. Här följer några 
av de hyresgästtyper och funktioner vi ser 
framför oss.

Cykel-, rese- och träningscenter 
Cykeln som transportmedel bör få sätta 
en tydlig prägel på både byggnaden och 
utformningen av omgivningen i direkt an-
slutning till huset. Därför planerar vi att i 
lokalerna mot Strandbodgatan placera ett 
cykelcentrum som innehåller bland annat 
verkstad, butik, parkering och möjlighe-
ter till omklädning och förvaring i direkt 
anslutning till en resebutik med kassa 
och automater för att köpa biljetter till tåg 
och pendeltåg. 

Även ett träningscenter planeras i souter-
räng, i anslutning till cykelcentrumet, 
med enkel tillgång för såväl cyklister som 
andra resenärer. De resande med eller 
utan cykel har möjlighet att duscha och 
byta om innan de hoppar på tåget till job-
bet på morgonen eller gå på ett tränings-
pass innan de rullar hemåt igen. Place-
ringarna ger bra lättillgängliga lösningar 
som också aktiverar den södra delen av 
stationen för resenärer. Situationsplan 1:500 
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Restaurang med deli/ekobutik

En restaurang/bar/kafé med tillhörande 
deli/ekobutik placeras i byggnadens nor-
ra spets. Verksamheten ska ha en tydlig 
ekologisk prägel i linje med byggnadens 
profi l, inte minst med inriktning på när-
producerade produkter. Verksamheten 
får också möjlighet till uteservering och 
marknadsverksamhet på avsedd plats på 
torget. Butiken bör även kunna ta emot 
beställningar som kan hämtas upp på 
väg till och från resan i syfte att ytterli-
gare stärka knytpunktens attraktionskraft 
bland pendlare och närboende.
 
Kommunens hållbarhetscentrum
I byggnadens östra hörn förläggs kom-
munens hållbarhetscentrum. Detta blir 
ett viktigt redskap för att kommunicera 
kommunens framgångsrika miljöarbete 
men det skapar också en bra kanal för en 
uppsökande verksamhet som kan inbe-
gripa rådgivning, utbildning och tjänste-
förmedling med mera. Som en del i eller 
i anslutning till hållbarhetscentrumet 
tillskapas en publik yta som kan fungera 
som exponeringsyta dels för kommunens 
aktuella hållbarhetsprojekt dels för lokala 
kommersiella aktörer inom hållbarhets-
området. GlashusEtt i Hammarby Sjöstad 
i Stockholm är en intressant förebild för 
denna typ av verksamhet. I anslutning till 
hållbarhetscentrumet fi nns även bygg-
nadens återvinningscentral och sophan-
tering. Återvinningscentralen vänder sig 
både till hyresgäster och Uppsalabor.
 
Kontorsdelen - unik och fl exibel
Våning två till sex består av kontorsplan 
som kan indelas i mindre eller större kon-
tor för att kunna attrahera hyresgäster 
med olika verksamhetstyper och av varie-
rande storlek. Juvelen ska kunna inrym-
ma allt från internationella huvudkontor 
till mindre lokala verksamheter. Varje 
kontorsplan uppgår till 1400-1500 kvm 
och för att nå en så stor fl exibilitet som 
möjligt placeras trapphuset i byggnadens 
mitt vilket gör att varje våningsplan enkelt 
kan indelas i fl era kontor. Takvåningen 
med sin generösa och varierande takhöjd, 
där byggnadens spännande takform får 
sätta en tydlig och intressant prägel på 
lokalerna, skapar kontorsytor utöver det 
vanliga med fantastiska utblickar över 
Uppsala.
 

Gestaltning av allmän plats
Platsen mellan byggnaden och perrongen 
blir en naturlig mötesplats för så väl till-
resta som Uppsalabor. Det nya torget får 
ett antal tydliga funktioner med fokus på 
sociala miljöer, handel och transporter. 
Torget skall fungera bra både sommar 
och vinter och vi har utformat en fl exibel 
yta som enkelt kan anpassas efter årsti-
dernas behov.
 
Rutnätet i byggnadens fasad och botten-
våning får sin förlängning ut över torget 
hela vägen till tågperrongen. Markbelägg-
ningen är slät ljus betong. Ytan består 
dels av en parkdel med träd och inslag av 
gräs, grus, nedsänkta vattenspeglar och 
upphöjda sittbänkar som alla följer rut-
nätets varierade form. Juvelens fasad mot 
torget blir öppen och inbjudande med 
entréer till ekobutik, restaurang, kontors-
delens lobby, rese- och cykelcenter.
 
Platsens enhetliga utformning skapar 
tillsammans med en uteservering i an-
slutning till restaurangen, plats för utom-
husmarknad och parkens grönska och 
sociala miljö ett väl sammanhållet och 
aktivt torgrum. För att förstärka platsens 
karaktär och koppling till byggnaden får 
rutnätet i marken även inslag av integre-
rad belysning. Kvällstid förstärker det 
platsens såväl som byggnaden formmäs-
siga särprägel och belysningen hjälper 
samtidigt till att skänka platsen en varm 
och trygg atmosfär.
 

Mot Strandbodgatan anläggs en bred 
trappa som tar upp höjdskillnaden mel-
lan torg och gata. Trappan får sin förläng-
ning in i byggnaden vilket ger ett luftigt 
souterrängplan åt Strandbodgatan/Sta-
tionsgatan. Hissar, både utom- och inom-
hus, kompletterar trappan.
 
Parkering och angöring för bil och cykel
Torgnivån bör vara bilfri och bli en all-
män plats för gångtrafi kanter och cyklis-
ter. Byggrätten för parkeringen i norr tas i 
anspråk för en större cykelparkering med 
plats för 600 cyklar varav 350 st under 
ett grönt tak. Cykelparkeringens tak får 
samma formspråk som byggnaden och 
torget för att skapa ett tydligt samman-
hang. Under torgets södra del placeras en 
inomhuscykelparkering som nås dels via 
cykelcentrum dels via en entré bredvid 
hissen i anslutning till perrongen. Cykel-
parkeringen i denna del rymmer ca 400 
cykelplatser och sitter ihop med cyklis-
ternas omklädningsrum, förvaring samt 
byggnadens gym.

Parkering för bilar föreslår vi sker i ett 
p-garage under mark med infart från Sta-
tionsgatan. Om ytterligare bilparkering 
erfordras kan byggrätten i två plan även 
nyttjas till bilparkering, vi ser då helst 
att bilar parkerar på taket till förmån för 
cykelplatser i markplan. Torget går att 
angöra för persontransporter via Stations-
gatan. För att undvika tung transport på 
torget sker varutransporter och sophante-
ring i första hand via den befi ntliga angö-
ringsplatsen längs Strandbodgatan.

Entréplan 1:200 
Bottenvåningen innehåller publika funktioner 
kopplade till Uppsala och stationen. Här fi nns 
bla. ett cykel-och resecentrum med möjlighet att 
köpa biljetter till tågen samt för pendlare att par-
kera sin cykel, byta om, duscha och förvara sina 
prylar, samt en cykelverkstad. En restaurang/café 
och delibutik med tillhörande uteservering fi nns 
i anslutning till torget. Även ett hållbarhetscen-
trum placeras i entrévåningen, där medborgare 
kan få hjälp och vägledning kring miljöfrågor.  
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Souterrängplan 1:400 

Sektion A-A 1:200 

Hållbart innehåll & fl exibel funktion 

Kontorsplan 1:400 
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En miljömässig världsLEEDare

Juvelen kommer att miljöcertifi eras enligt 
det globala systemet LEED – Leadership 
in Energy and Environmental Design (ka-
tegori Core & Shell). Vårt val föll på LEED 
på grund av systemets stora internatio-
nella spridning och helhetsgrepp som 
inkluderar hållbarhetskriterier som ska 
säkerställa en god inomhusmiljö, en en-
ergieffektiv byggnad, kloka materialval, 
klimatsmarta transporter och minimera 
avfall.

Miljöcertifi ering i världsklass
Byggnaden kommer med god marginal 
att uppnå LEEDs högsta nivå Platinum. 
Våra beräkningar visar dessutom att pro-
jektet kommer att tilldelas 90 poäng av 
110 möjliga, vilket blir den hittills högsta 
poängsumman i världen. Det ger inte bara 
byggnaden en unik position på hyres-
marknaden utan innebär också att den 
blir en mycket värdefull tillgång i kommu-
nikationen av Uppsalas ambitiösa miljö-
arbete.

Plusenergi
För att skapa en plusenergibyggnad har vi 
arbetat efter Kyotopyramidens principer 
där syftet är att minimera energibehovet, 
nyttja solenergi både passivt och aktivt 
och att visualisera och reglera energibe-
hovet på ett intelligent sätt under driftske-
det.

Värme och kyla
För att minimera behovet av värme får 
byggnaden en tung stomme, hög lufttät-
het, fönster med lågt U-värde, balanserad 

mekanisk ventilation med hög värmeåter-
vinning och snålspolande armaturer för 
minskad åtgång av varmvatten.

En anpassning av mängden fönster och 
glaspartier i relation till nyttig dagsljus-
instrålning är en viktig del i att minska 
behovet av kylning. Byggnaden får mer 
fönster mot norr då de ger mindre kylbe-
hov och bättre förutsättningar för en god 
dagsljuskomfort. Det kombineras med en 
solskyddsstrategi som bygger på att fasa-
den i sig själv utformas som ett solskydd 
genom att fönster inte monteras direkt i 
fasadliv. Mängden glas i fasaden är noga 
studerad för att klara kraven för plusener-
gihus men samtidigt tillgodoser behovet 
av dagsljus interiört.

Kyla produceras genom att utnyttja mar-
kens naturligt låga temperatur. Ingen 
värmepump nyttjas. Enda energitillförsel 
är en liten mängd el för att driva pumpar 
och fl äktar. Vintertid används systemet 
för att förvärma ventilationsluften.

El och belysning
Elbelysning anpassas till högsta mängd 
nyttigt ljus i förhållande till effektbehov. 
Belysning styrs dels av närvaro, dels så att 
den inte används när dagsljus fi nns till-
gängligt. För att minimera fl äktel skapas 
utrymme för stora ventilationskanaler vil-
ket ger låga tryckfall och lågt energibehov 
för fl äktar. Regenererande hissar används 
i de fall det är möjligt.

Mätning och uppföljning
Byggnadens energiförbrukning är till 
stor del beroende av hur den används. 
Mätning av energiåtgången är därför en 
självklarhet och medför tre tydliga förde-
lar: 1) Energianvändningen redovisas i 
realtid för dem som använder byggnaden 
vilket skapar en medvetenhet och mer 
energimedvetna brukare. 2) Vår löpande 
uppföljning gör att vi snabbt kan upp-
täcka och åtgärda eventuella brister i hur 
driften sköts. 3) Genom vår uppföljning 
under driftsfasen kan vi nå våra ambitiösa 
energimål genom kunskapsåterföring 
som ger ständiga förbättringar.

Solenergi
Solenergin nyttjas maximalt, såväl pas-
sivt som aktivt. Passivt genom att fasaden 
utformas så att den avskärmar en stor del 
av den direkta solinstrålning sommar-
tid men inte vintertid. Aktivt genom att 
byggnadens tak och stora delar av fasaden 
mot sydost och sydväst kläs med solceller. 
Solcellerna producerar energi som under 
större delen av året täcker byggnadens 
primärenergibehov. Sommartid expor-
teras överskott och vintertid köps energi 
från nätet. Över året förväntas byggnaden 
generera ett elöverskott vilket gör Juvelen 
till ett plusenergihus.

Den energi som behöver importeras un-
der delar av året väljs med hänsyn tagen 
till lägsta möjliga primärenergibehov. Vi 
har valt fjärrvärme för att försörja bygg-
naden med nödvändig värme. Den el som 

importeras är vindkraftsel baserat på till-
kommande vindkraftverk. Vi köper inte 
grön el som redan fi nns på marknaden 
utan säkerställer att det uppförs nya vind-
kraftverk.

Hyresgäster
Vår ambition som hyresvärd är att i ett se-
nare skede även erbjuda en LEED-certifi e-
ring av hyresgästernas verksamheter. Som 
byggherre har vi både ett miljöansvar och 
ett intresse av att stärka byggnadens posi-
tionering och varumärke. Det kan vi bland 
annat göra genom att utbilda och bistå i 
hyresgästernas certifi eringsarbete, gärna 
i samarbete med Uppsala kommun då det 
är möjligt.

Sydvästfasad 1:200 mot torget

Energibalans/energianvändning  
Diagrammet redovisar byggnadens energibalans över ett år fördelat 
på energibehov och egen energiproduktion. Fastigheten är ansluten 
till fjärrvärme och kylbehovet täcks med frikyla från marken. Solcel-
lerna, som täcker tak och delar av fasad, genererar el som täcker byg-
gnadens behov av köpt energi på årsbasis samt levererar ett överskott 
till nätet. Byggnaden blir därmed ett plusergihus.  
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Världens mest miljövänliga byggnad
Vår byggnad kommer med god marginal att 
uppnå LEEDs högsta nivå Platinum. Våra 
beräkningar visar dessutom att projektet 
kommer att tilldelas 90 poäng av 110 möjli-
ga, vilket blir den hittills högsta poängsum-
man i världen. 

Principutsnitt
Fasaden utformas med fasadkasetter och 
djupt liggande fönster mot SV och SO så att 
den direkta solinstrålningen sommartid 
undviks. Bakom fasadkasetterna fi nns en 
tung, tät och välisolerad stomme med mini-
merade köldbryggor.

Solceller integreras helt i tak och fasad 
och blir en del av byggnadens utformning. 
Takytan kompletteras i vissa delar med 
grönt tak och takavvattningen är helt dold i 
fasadkasetternas system.

Norrfasad 1:200 mot Stationsgatan
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22 5 1 Possible Points:  28 5 2 6 Possible Points:  13
Y ? N Y ? N

Y Prereq 1 Y Prereq 1 

1 Credit 1 1 5 Credit 1 1 to 5

5 Credit 2 5 1 1 Credit 2 1 to 2

1 Credit 3 Brownfield Redevelopment 1 1 Credit 3 1

6 Credit 4.1 6 2 Credit 4 1 to 2

2 Credit 4.2 2 2 Credit 5 1 to 2

3 Credit 4.3 Alternative Transportation—Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles 3 1 Credit 6 1

2 Credit 4.4 2

1 Credit 5.1 Site Development—Protect or Restore Habitat 1 10 2 Possible Points:  12
1 Credit 5.2 Site Development—Maximize Open Space 1

1 Credit 6.1 Stormwater Design—Quantity Control 1 Y Prereq 1 

1 Credit 6.2 Stormwater Design—Quality Control 1 Y Prereq 2 

1 Credit 7.1 Heat Island Effect—Non-roof 1 1 Credit 1 1

1 Credit 7.2 1 1 Credit 2 1

1 Credit 8 Light Pollution Reduction 1 1 Credit 3 1

1 Credit 9 1 1 Credit 4.1 1

1 Credit 4.2 1

9 1 Possible Points:  10 1 Credit 4.3 1

1 Credit 4.4 1

Y Prereq 1 1 Credit 5 1

4 Credit 1 Water Efficient Landscaping 2 to 4 1 Credit 6 1

2 Credit 2 Innovative Wastewater Technologies 2 1 Credit 7 1

3 1 Credit 3 2 to 4 1 Credit 8.1 1

1 Credit 8.2 1

34 3 Possible Points:  37
6 Possible Points:  6

Y Prereq 1 

Y Prereq 2 1 Credit 1.1 1

Y Prereq 3 1 Credit 1.2 1

21 Credit 1 3 to 21 1 Credit 1.3 1

4 Credit 2 4 1 Credit 1.4 1

2 Credit 3 2 1 Credit 1.5 1

2 Credit 4 2 1 Credit 2 1

3 Credit 5.1 3

3 Credit 5.2 3 4 Possible Points: 4
2 Credit 6 2

1 Credit 1.1 1

1 Credit 1.2 1

1 Credit 1.3 1

1 Credit 1.4 1

90 10 10 Possible Points: 110

Innovation in Design: Specific Title

Fundamental Refrigerant Management

Fundamental Commissioning of Building Energy Systems

Innovation in Design: Specific Title

Innovation in Design: Specific Title

Innovation in Design: Specific Title

Low-Emitting Materials—Composite Wood and Agrifiber Products

Energy and Atmosphere

Water Use Reduction—20% Reduction

Water Use Reduction

Minimum Energy Performance

Sustainable Sites

Alternative Transportation—Public Transportation Access

Site Selection

Development Density and Community Connectivity

Construction Activity Pollution Prevention

Alternative Transportation—Bicycle Storage and Changing Rooms

Construction Waste Management

Tenant Design and Construction Guidelines

Water Efficiency

Alternative Transportation—Parking Capacity

Heat Island Effect—Roof

Certified Wood

Regional Materials

Outdoor Air Delivery Monitoring

Low-Emitting Materials—Flooring Systems

Indoor Environmental Quality

Minimum Indoor Air Quality Performance

Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control

Construction IAQ Management Plan—During Construction

Materials and Resources

LEED Accredited Professional

Materials Reuse

Recycled Content

Low-Emitting Materials—Adhesives and Sealants

Low-Emitting Materials—Paints and Coatings

Increased Ventilation

Building Reuse—Maintain Existing Walls, Floors, and Roof

Storage and Collection of Recyclables

Indoor Chemical and Pollutant Source Control

Thermal Comfort—Design

Daylight and Views—Daylight

Controllability of Systems—Thermal Comfort

Innovation and Design Process

Daylight and Views—Views

Certified 40 to 49 points     Silver 50 to 59 points     Gold 60 to 79 points     Platinum 80 to 110 

Green Power

Optimize Energy Performance

Enhanced Refrigerant Management

Measurement and Verification—Base Building

Measurement and Verification—Tenant Submetering Regional Priority Credits

Total

Regional Priority: Specific Credit

Enhanced Commissioning

On-Site Renewable Energy

Regional Priority: Specific Credit

Regional Priority: Specific Credit

Regional Priority: Specific Credit

Innovation in Design: Specific Title


