Tweede kwartaal 2020
CO2 Cijfers TBI Infra

↓2% per jaar
Het lijkt er op dat we onze doelstelling hebben gehaald. Mogelijk kunnen we een ambitieuzere doelstelling neerzetten als we in de bouw alles op elektra kunnen uitvoeren maar we zijn er trots op dat we op cours zijn om 10%
reductie te behalen in 5 jaar. We hebben de doelstelling om onze eigen uitstoot (hieronder is weergegeven) te
reduceren met 2% per jaar. Dat betekent dat we aan het einde van 2020, 10% gereduceerd hebben sinds 2015.
De volgende maatregelen voeren we uit om CO2 doelstellingen te halen:





We willen ons wagenpark verduurzamen! Dit betekent 100% duurzaam in 2025;
We kijken naar Alternatieve energiebronnen! Hiervoor gaan Voorbij en Mobilis over op 100% HVO diesel.
Dit is diesel die is gemaakt uit afgewerkte oliën;
Energiezuinig materieel. Op projecten worden veel brandstoffen en (groene) elektriciteit verbruikt. Door het
inhuren en aanschaffen van energiezuinig materieel wil TBI Infra dit trachten te reduceren;
Door een verbeterde communicatie willen we jullie hierover elk kwartaal blijven inlichten.

2020 is door COVID-19 een raar jaar. Wat we zien is dat we dit jaar heel veel hebben gereduceerd. De reductie is
naar verwachting voor een groot deel te wijten aan COVID-19. We kunnen pas volgend jaar uitmaken hoeveel van
deze daling daadwerkelijk is gerealiseerd door de maatregelen. Naast onze eigen footprint kijken we ook naar onze leveranciers en opdrachtgevers. We willen blijven ontwikkelen op verduurzaming. Op projecten brengen we
onze grondstoffen in kaart met bijvoorbeeld een materialenpaspoort en kijken we naar duurzame oplossingen. Dit
doen we voor onze eigen uitstoot, maar bijvoorbeeld ook in de gebruiksfase (bijvoorbeeld de energieneutrale sluis
en tunnel in Eefde en Leiden). Wij kijken dus naar de gehele levenscyclus.
Als jullie duurzame ideeën hebben dan willen we deze graag horen: duurzaamheid@tbi-infra.nl!

CO2 vergeleken met 2019
Als we de eerste helft van 2020 vergelijken met de eerste helft van 2019, zien we verschillende wijzigingen.
Mobilis: De grootste wijziging is te vinden in het verbruik van De Meern, dat sinds 05-2019 bij ons verbruik is opgenomen
en daarom niet/nauwelijks te zien in de gegevens voor het eerste helft van 2019. In 2020 wordt dit pand wel volledig meegenomen. In Apeldoorn is voor zowel elektra als aardgas een kleine daling te zien in de eerste helft van 2020 als dit wordt
vergeleken met H1 2019, dit kan geweid worden aan de corona maatregelen (verhoogd thuiswerken, minder gebruik van
het pand). Als binnen H1 wordt gekeken, zien we namelijk een daling van 16% in het elektraverbruik van Apeldoorn tussen
Q1 en Q2 – ondanks de sluiting van een halve week begin januari.
Voorbij FT en Voton: Ook op de (kantoor-) panden van Amsterdam en Nederweert is een daling van gemiddeld 10% te
zien in het tweede kwartaal.
Projecten (Mobilis): De daling in energieverbruik op projecten heeft te maken met het opleveren van de projecten KJ
Plein in Den Haag, HOV2 Eindhoven en De Mate in Assen. Voor al deze projecten werd door Mobilis elektra en diesel ingekocht en veel gebruikt. Ook de fase van het project Maastunnel zorgt voor verminderd elektriciteits- en dieselverbruik. Het
lijkt in de documentatie (elektra- en gasoverzicht van Cinergie en facturen van diesel) alsof we op nieuwe projecten minder
diesel en elektra zelf inkopen.

Met 800 collega’s op vakantie
naar Hong Kong
De CO2–uitstoot van de eerste helft van 2020 is gelijk aan
800 retourtjes Hong Kong. We hebben een uitstoot van
2.182 ton CO2. Daarvan is 93,9% directe uitstoot
(2.047,67 ton CO2) en 6,1% indirecte uitstoot (134,07 ton
CO2).

