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Edilon)(Sedra Contracting is binnen de GWW-sector actief op het gebied van aanleg en onderhoud van
Betonreparaties, Spoorsystemen, Voegovergangen en Bouwlijmen. Zusterbedrijf Edilon)(Sedra is producent van
bevestigingssystemen voor spoorstaven. Hiervoor hebben ze het innovatieve ingegoten spoor ontwikkeld,
waardoor de spoorstaven verzonken zitten in de fundering, in plaats van gemonteerd op de dwarsliggers.
Edilon)(Sedra Contracting bouwt verschillende typen spoorsystemen toe, hieronder zijn er een aantal uitgelicht.

EDILON CORKELAST© EMBEDDED RAIL SYSTEMS (ERS)
Het
Embedded
Rail
System
(ERS)
spoorstaaf
bevestigingssysteem bestaat uit geïntegreerde spoorstaven in
een spoorconstructie. Door het integreren van de spoorstaaf
kan zowel railverkeer, als wegverkeer over het systeem rijden.
Edilon)(Sedra heeft hiervoor tevens Corkelast ontwikkeld.
Corkelast bedt de spoorstaaf in de railgoot in en zorgt voor een
continue ondersteuning van de spoorstaaf. Het ERS systeem is
uit te voeren met alle soorten spoorstaven en is daarmee
geschikt voor een groot aantal toepassingen. Door het ontwerp
van de ERS, is het tevens mogelijk spoorstaven te vervangen,
zonder dat de gehele constructie gesloopt hoeft te worden.

EDILON CORKELAST© EMBEDDED CRANE SYSTEM (ERS-CR)
Het ERS-CR systeem is speciaal ontwikkeld voor kraanbanen,
waardoor het enorme massa’s kan dragen.

EDILON LEVEL CROSSING (LC)
Het Level Crossing system wordt toegepast op punten waar
wegen en spoorwegen elkaar kruisen. Lokaal wordt de
spoorweg geïntegreerd in betonnen platen, waardoor
wegverkeer de spoorweg kan kruisen.
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EDILON URBAN SLAB TRACK SYSTEM (USTS)
De USTS combineert het Level Crossing System en het
Embedded Rail System van Edilon. Door de geïntegreerde
spoorstaven, is het systeem ideaal voor wegen waar zowel
railverkeer, als wegverkeer rijdt. Door de prefabricatie van de
spoordelen heeft het systeem verder een zeer korte bouwtijd,
waardoor overlast en sluiting van routes wordt
geminimaliseerd.

Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 en 5 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van
inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. Scope 3 emissies zijn CO2-emissies die niet direct door het
rapporterende bedrijf worden veroorzaakt, maar zich elders in de keten bevinden, vanaf het vergaren van ruwe
materialen tot en met de sloop en afvalverwerking van een product aan het einde van de levensduur. In veel
gevallen zijn de CO2-emissies die in Scope 3 worden veroorzaakt vele malen groter dan die van het bedrijf zelf
(de Scope 1 & 2 emissies), en kan het bedrijf door het maken van ontwerp- of inkoopkeuzes grote impact maken
op CO2-emissies in de keten.
In het document ‘160428 Memo Meest materiële Scope 3 emissies’ zijn de meest materiële Scope 3
emissiecategorieën van Edilon)(Sedra Contracting reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven
in de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en is een onderwerp bepaald om een
ketenanalyse op uit te voeren. Dit onderwerp, Corkelast, wordt in dit rapport verder uitgewerkt om te komen
tot inzicht in de CO2-emissies en mogelijkheden om deze te reduceren.

Aangezien Edilon)(Sedra Contracting een klein bedrijf is conform de CO2-Prestatieladder, volstaat het uitvoeren
van één ketenanalyse. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van de ketenanalyse Corkelast, zoals beschreven in
dit document.

Dit document maakt samen met de Memo Meest Materiële Emissies deel uit van de implementatie van de CO2Prestatieladder.
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De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van Green House Gas
(GHG) -reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang.
Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling geformuleerd.
Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3
emissies.
Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een
vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Edilon)(Sedra Contracting zal op basis van
deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de
reductiedoelstellingen.
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De kernprocessen van Edilon)(Sedra Contracting bestaan uit Betonreparaties, Spoorsystemen, Voegovergangen
en Bouwlijmen.
Uit de analyse van de meest materiële emissies van Edilon)(Sedra Contracting blijkt dat de upstream emissies als
gevolg van met name de Spoorsystemen en de Voegovergangen een zeer grote impact hebben op de Scope 3
uitstoot van Edilon)(Sedra Contracting, waarbij de meest materiële emissie wordt gevormd door ‘Aangekochte
goederen en diensten’. Binnen deze categorie wordt de uitstoot veroorzaakt door de ingezette grondstoffen
voor het uitvoeren van de projecten. Daarnaast heeft Edilon)(Sedra Contracting een redelijke mate van invloed
op ontwerp en inkoop keuzes waardoor er mogelijkheden bestaan om te komen tot CO2-emissie reducties in de
keten.
Edilon)(Sedra Contracting kan door middel van het ontwerp het Embedded Rail System (ERS) grote invloed
uitoefenen op de hoeveelheid toegepaste materialen. Hierdoor zal een significante CO2-reductie gerealiseerd
kunnen worden, die binnen de Scope 3 uitstoot van Edilon)(Sedra Contracting een grote reductie tot gevolg
heeft.
Edilon)(Sedra Contracting heeft dit reeds in de praktijk gebracht door de ontwikkeling van een nieuw Corkelast®
ERS-top-down systeem. Ten opzichte van het standaard ERS-LR systeem verbruikt het Corkelast® ERS-top-down
systeem significant minder Corkelast doordat de in tegenstelling tot het standaard ERS-LR systeem de
spoorstaven met minder Corkelast® materiaal worden bevestigd. Dit is mogelijk gemaakt doordat bij het
standaard systeem eerst de betonconstructie met daarin goten voor de spoorstaven worden gemaakt, en pas op
een later moment de spoorstaven worden afgesteld op de juiste spoorgeometrie. Dit zorgt er voor dat er veel
tolerantie om de spoorstaaf moet zijn, dat in de uiteindelijke situatie moet worden opgevuld met Corkelast®. Bij
ERS-top-down worden eerst de spoorstaven gesteld die “ingepakt” zitten in vulblokken die dienst doen als
bekisting. Pas nadat de spoorgeometrie goed is, wordt het beton gestort. Vervolgens worden de vulblokken
verwijdert en Corkelast® aangebacht.
Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot in de levenscyclus van de spoorsystemen, zal deze analyse ingaan op de
individuele ketenstappen en de veroorzakers van uitstoot binnen deze ketenstappen. Tevens zal hierbij de
vergelijking tussen het ontwikkelde Corkelast® ERS-top-down systeem en 2 standaard ERS-LR systemen gemaakt
worden. Op basis van het inzicht in veroorzakers van uitstoot zal de analyse vervolgens ingaan op reductiestrategieën. Bij het evalueren van de geschiktheid van de mogelijke reductie-opties wordt nadrukkelijk aandacht
besteed aan de mate waarin Edilon)(Sedra Contracting invloed uit kan oefenen op deze uitstoot.
Embedded Rail System (ERS)
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Zoals hierboven aangegeven worden in de ketenanalyse drie spoorsystemen vergeleken; 2 varianten van de
standaard ERS-LR en de nieuw ontwikkelde Corkelast® ERS-top-down variant. Binnen de vergelijking wordt het
gehele spoorsysteem meegenomen, deze bestaat uit (Figuur 2):




Corkelast
Voorbehandelingsprimer
Hechtprimer




Vulstukken
ERS strip





Wiggen
Betonconstructie
Spoorstaaf

Basisonderdelen van het ERS-systeem (l) en een doorsnede van een ERS-systeem (r)

Door te variëren in de toegepaste vulstukken, ERS strips en met name het formaat van de goot ontstaan de
verschillende ERS-varianten. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat in de Corkelast® ERS-top-down variant een
significant lagere hoeveelheid Corkelast wordt toegepast dan in de andere twee ERS-LR varianten. Binnen deze
ketenanalyse wordt de daaruitvolgende CO2-uitstoot geanalyseerd en worden reductiemogelijkheden
geïdentificeerd.
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Vanuit de bepaling van de meest materiële scope 3 emissies van Edilon)(Sedra Contracting is een analyse
gemaakt van de gehele upstream keten van het spoorsysteem; winning van grondstoffen, productie en transport
van bouwmaterialen en de bouw van het spoorsysteem. Hierbij wordt de downstream keten van het
spoorsysteem – gebruik, onderhoud en einde levensduur – binnen deze ketenanalyse buiten beschouwing
gelaten. (Figuur 3) Tussen de verschillende ketenstappen vinden tevens diverse transportbewegingen plaats.
Ketenstappen spoorsysteem

Winning grondstoffen
Productie bouwmaterialen
Aanleg
Gebruik
Onderhoud
Einde levensduur

Binnen de ketenstappen spelen verschillende ketenpartners een rol, deze zijn weergegeven in Tabel 2.
Ketenpartners en emissies in de upstream keten

Winning grondstoffen

Leveranciers grondstoffen

Scope 3: Energiegebruik winningsprocessen

Edilon)(Sedra B.V.
Productie bouwmaterialen

Betonleverancier
Staalleverancier

Scope 3: Energieverbruik productieprocessen

Overige producenten
Aanleg

Edilon)(Sedra Contracting

Scope 1/2: Eigen energieverbruik bouwproces

Aannemer

Scope 3: Energieverbruik bouwproces

Onderaannemers

Scope 3: Energieverbruik bouwproces
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Bij het uitvoeren van de ketenanalyse is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
1. Informatie over het kernproces van Edilon)(Sedra Contracting
1.1. Werkzaamheden
1.2. Ontwerpinformatie spoorsystemen
1.3. Projectdata
2. Productinformatie van producten van Edilon)(Sedra

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data wordt
alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd
staat in de volgende lijst weergegeven:
1. Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens.
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een
CO2-conversiefactor.
3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens.
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een CO2conversiefactor.
5. Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases.
Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd zijn door
het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien niet alle ketenstappen
uitgevoerd zijn door Edilon)(Sedra Contracting zelf was het binnen deze analyse in sommige gevallen niet
mogelijk om primaire data te verzamelen. Om deze reden is vaak gebruik gemaakt van secundaire data in de
vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases.
Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 3.0 database. Deze database bevat veel CO2uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de
gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van
deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and
Reporting Standard:
1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende
productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn.
2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 10
jaar oud.
3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor WestEuropa.
4. Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is
meegenomen.
5. Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een onzekerheid
van <5%.
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma
DuBoCalc v4.01.1 (Bibliotheek 4.03) gehaald. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting
Bouwkwaliteit.
1. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn uit
LCA’s. Deze LCA’s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de
betreffende producten produceren.
2. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op toepassing
voor het bouwbesluit 2012. Tevens wordt in Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 de ‘Bepalingsmethode
Milieu-prestatie Gebouwen en GWW-werken’ voorgeschreven, welke de basis vormt voor de Nationale
Milieudatabase.
3. Geografisch representatief; De LCA’s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn
uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen.
4. Compleetheid; Naast de CO2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar
gesteld.
5. Precisie; De LCA’s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een
afwijkingspercentage is niet beschikbaar.
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Op basis van de verzamelde informatie is per ketenstap bepaald welke CO2-uitstoot de upstream keten uit Scope
3 veroorzaakt. Hierbij zijn drie varianten vergeleken; Corkelast® ERS-top-down en twee varianten van ERS-LR. Als
referentieproject is hierbij gekozen voor het project Uithoflijn te Utrecht (Figuur 4), het eerste project waarin
Corkelast® ERS-top-down wordt toegepast. De Uithoflijn is de tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof.
De ontwikkeling van de Uithoflijn is een gezamenlijk project van BRU (Bestuur Regio Utrecht) en de Gemeente
Utrecht. Binnen dit project zal Edilon)(Sedra Contracting 3,7 km tramlijn aanleggen. Vanuit deze hoeveelheden is
in onderstaande kwantificering de CO2-uitstoot per km spoor berekend.
Impressie Uithoflijn Utrecht
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In Grafiek 1 kan afgelezen worden dat de Corkelast® ERS-top-down variant met 1,63 ton CO2 per km spoor, ten
opzichte van 1,76 ton CO2 per km spoor een 7,1% lagere uitstoot heeft per km spoor, dan de ERS-LR 1 en ERS-LR
2.
CO2-uitstoot upstream Corkelast® ERS-top-down vs. ERS-LR 1 vs. ERS-LR 2

CO2-uitstoot (ton CO2/km)

Grafiek 1.

2,0
1,63

1,76

1,76

ERS-LR 1

ERS-LR 2

1,5
1,0
0,5
0,0
Corkelast® ERS-top-down

Wat opvalt in Grafiek 2, is dat het overgrote gedeelte (97% bij Corkelast® ERS-top-down en 94% bij ERS-LR) van
de CO2-uitstoot afkomstig is van de winning en productie van de bouwmaterialen.
Uit de weergave in Grafiek 3 komt verder sterk naar voren dat de betonconstructie verantwoordelijk is voor 87%
- 91% van de CO2-uitstoot. Dit wordt veroorzaakt door de winning en productie van de beton en wapeningsstaal
componenten van het spoorsysteem.
Grafiek 2.

CO2-uitstoot (ton CO2/km)

1,8
1,6

CO2-uitstoot per ketenstap Corkelast® ERS-top-down vs. ERS-LR 1 vs. ERS-LR 2

1,58 1,65 1,65

1,4
1,2
1,0

Corkelast® ERS-top-down

0,8

ERS-LR 1

0,6

ERS-LR 2

0,4
0,2

0,02

0,08 0,08

0,04 0,04 0,04

0,0
Winning en productie

Transport

Bouw
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CO2-uitstoot upstream keten Corkelast® ERS-top-down vs. ERS-LR 1 vs. ERS-LR 2
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Grafiek 3.
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In de analyse is gebruik gemaakt van externe databronnen voor het kwantificeren van emissies en
reductieopties. Deze bronnen zijn gebaseerd op zeer gedetailleerde onderzoeken en Life Cycle Analysis conform
internationale standaarden, uitgevoerd door gerenommeerde onderzoeksbureaus en zijn daarmee zeer
betrouwbaar.
De analyse bevat verder de volgende onzekerheden:




Van enkele grondstoffen was niet de precieze variant bekend. In deze gevallen is het meest representatieve
alternatief meegenomen in de berekening.
Enkele grondstoffen binnen het product Corkelast zijn vanwege bedrijfsbelangen niet openbaar. Dit betreft
een niet-significant aandeel in het gewicht (< 5%) van het product.
De CO2-uitstoot resulterend uit het transport van de producten is zeer project specifiek. De hierbij
behorende berekeningen zijn dus geen goede representatie voor andere projecten.
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Er zijn significante mogelijkheden voor het reduceren van de Scope 3 emissies voor het Embedded Rail System.
Hiervoor is het belangrijk dat diverse ketenpartners mee werken aan het realiseren van technische oplossingen
en het aanpassen van bestaande regelgeving zoals bijvoorbeeld ontwerpvoorschriften. Edilon)(Sedra Contracting
heeft hierin een beperkte invloed die optimaal moet worden ingezet om de hoogst mogelijke CO2-emissie
reductie te halen binnen de beschikbare kaders.
In grafiek 3 is duidelijk te zien dat binnen de upstream keten uit scope 3 met name de betonconstructie (het
beton en het wapeningsstaal) een grote veroorzaker van CO2-emissies. Dit komt met name door de grote
hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van de materialen cement en (wapening) staal. Verder
leveren de componenten spoorstaaf (veel onderhevig aan eisen vanuit opdrachtgever in combinatie met
aslasten van treinen die over het spoor rijden en daardoor moeilijk beinvloedbaar) en het Corkelast materiaal
significante bijdragen.
Hieronder worden per materiaal de mogelijke reducties besproken. In Tabel 4 in § 8.2.1 is een overzicht gegeven
van de reductie mogelijkheden uitgezet in tijd en bijdrage aan de Scope 3 reducties.

Uit de ketenanalyse kan geconcludeerd worden dat met name de winning en productie van het beton en het
wapeningsstaal uit de betonconstructie een significante impact heeft. Hier liggen grote kansen op een
significante CO2-reductie.

1. REDUCTIE HOEVEELHEID BETON EN WAPENING
De eerste kans ligt in de reductie van de hoeveelheid beton in de constructie. Door nader onderzoek te doen
naar de krachtenverdeling binnen de betonconstructie, kan de hoeveelheid benodigd beton en wapening
mogelijk gereduceerd worden door bijvoorbeeld holle ruimtes of ruimtes met opvulmateriaal in de constructie
te realiseren. Een andere mogelijkheid om de hoeveelheid benodigd beton te reduceren, is het aanpassen van
de vorm van de constructie.
Potentie:

Groot – een 5% besparing op hoeveelheid materiaal levert 2,3% reductie op het totaal op

Haalbaarheid:

Middel Groot – sterk afhankelijk van wil van opdrachtgever om aanpassingen te doen aan
bestaand ontwerp voorschriften. Met name kansrijk bij klanten die nog geen Embedded Rail
System ontwerp voorschriften hebben.

Actie:

1. Inventariseren mogelijke besparingen
2. Bij volgend groot project mogelijkheden met klant bespreken om betonconstructie te
optimaliseren

Planning:

Inventariseren Q3 + Q4 2016
Gesprek met klant 2017
Realisatie eerste project 2018: 5% minder CO2 uitstoot door reductie volume beton
Optimalisatie 2020: 10% minder CO2 uitstoot door reductie volume beton
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2. TOEPASSING BETON MET LAGERE CO2-EMISSIE
Momenteel wordt voor de gehele betonconstructie dezelfde hoge sterkte beton toegepast, zowel voor in situ
constructies, als voor prefab constructies. Ook op locaties binnen de constructie waar beton met een lagere
sterkteklasse voldoende zou zijn. Door waar mogelijk van een betonklasse C35/45 naar een betonklasse C25/35
te gaan, zal voor dat gedeelte van het materiaalgebruik een reductie van 2,3% op de CO2-uitstoot gereduceerd
worden.
Potentie:

Laag – een lagere betonklasse kan in potentie een 2,3% besparing op het aandeel materiaal
opleveren. Constructief is echter een hoge betonsterkte wenselijk.

Haalbaarheid:

Middel Groot – sterk afhankelijk van wil van opdrachtgever om aanpassingen te doen aan
bestaand ontwerp voorschriften. Met name kansrijk bij klanten die nog geen Embedded Rail
System ontwerp voorschriften hebben.

Actie:

1. Inventariseren mogelijke besparingen (constructief, regelgeving)
2. Bij volgend groot project mogelijkheden met klant bespreken om betonconstructie te
optimaliseren

Planning:

Inventariseren Q3 + Q4 2016
Gesprek met klant 2017

3. TOEPASSING GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN
Binnen het spoorsysteem zijn meerdere mogelijkheden voor het toepassen van hergebruikte, of gerecyclede
grondstoffen en producten. Het hergebruiken van cement (3A) dat vrij komt bij nieuwe beton recycle technieken
heeft potentie maar is nog in een vroeg stadium en daardoor moeilijk haalbaar. Wel haalbaar is met name om
vulmaterialen rondom de spoorstaaf zoals de vulstukken en wiggen te vervangen (3B). Hier kan worden gekeken
naar gerecycled of materiaal met een lage CO2-emissie als vervanger voor de huidige materialen.
Potentie:

Klein – de belangrijkste materialen (beton, spoorstaaf, Corkelast) zijn nu niet/nauwelijks 1 op 1
her te gebruiken en vragen veel energie om opnieuw toe te passen, cement recyling is in een
vroeg stadium en heeft daardoor technologisch nog veel haken en ogen, waardoor alleen de
kleine onderdelen vervangen kunnen worden.

Haalbaarheid:

3A: Klein – gerecycled cement is nog niet op grote schaal beschikbaar
3B: Groot – vulmaterialen en wiggen zijn veelal niet voorgeschreven in ontwerpvoorschriften en
kunnen daardoor door Edilon)(Sedra Contracting elders worden ingekocht of worden
ontwikkeld.

Actie:

1. Inventariseren mogelijke alternatieve materialen
2. Toepassen bij volgend groot project

Planning:

Inventariseren Q3 2016 – Q2 2017
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Realisatie eerste project 2018: 0,4% minder CO2-uitstoot door toepassing gerecyclede
vulstukken

4. REDUCTIE CORKELAST
Met de reductie van Corkelast in het spoorsysteem kan tevens een CO2-reductie gerealiseerd worden. Met de
introductie van de Corkelast® ERS-top-down en de eerste toepassing hiervan in het project de Uithoflijn, wordt
deze reductiemogelijkheid reeds in de praktijk gebracht. Verdere optimalisatie wordt onderzocht na bouw van
de Uithoflijn.
Potentie:

Groot – deze ketenanalyse toont aan dat per km Embedded Rail System 35,5kg CO2 wordt
voorkomen. Dit is 2% van de totale emissie van ERS-LR.

Haalbaarheid:

Groot – deze oplossing wordt momenteel toegepast op de Uithoflijn in Utrecht, waar 3,8 km
spoor wordt gebouwd en op die manier wordt 3.715 m x 36 kg/km= 131,8 kg Scope 3 CO2
voorkomen.

Actie:

1. Ontwikkelen ERS-Top-Down
2. Toepassen bij Uithoflijn
3. Evalueren en verder verbeteren

Planning:

Ontwikkelen 2015 – 2016
Realisatie eerste project Q3 + Q4 2016
Evaluatie en toepassen bij volgende projecten vanaf 2017

5. REDUCTIE PRIMERS
Edolon)(Sedra is op verzoek van Edilon)(Sedra Contracting bezig met het ontwikkelen van een variant van
Corkelast waarbij geen voorbehandelings- en hechtprimers meer benodigd zijn. Dit levert een besparing van 7,9
kg CO2/km op.
Potentie:

Klein – de primer is een klein deel van de totale CO2-emissie.

Haalbaarheid:

Middel Groot – deze oplossing wordt momenteel door Edilon)(Sedra onderzocht en indien dit
technisch mogelijk is daarna ontwikkeld.

Actie:

1. Ontwikkelen Corkelast variant dat zonder primers kan functioneren
2. Toepassen bij volgend project

Planning:

Ontwikkelen Q2 2016 – Q1 2017
Realisatie eerste project vanaf Q3 2017
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6. ALTERNATIEVE SPOORSTAAF MET MINDER MATERIAAL
Momenteel wordt er vaak een relatief zware spoorstaaf toegepast binnen het ERS systeem omdat deze
spoorstaaf ook op een traditionele spoorconstructie wordt toegepast. Dit heeft voor de spoorbeheerder
operationele voordelen: er hoeft bij onderhoud geen rekening gehouden te worden met het type spoorstaaf.
Een ERS systeem maakt het echter mogelijk om een kleinere (en dus lichtere) spoorstaaf te gebruiken omdat de
betonconstructie de spoorstaaf continu ondersteund. Een kleinere spoorstaaf gebruikt minder materiaal en
reduceert daardoor CO2.
Potentie:

Middel Groot – de spoorstaaf heeft een vrij groot aandeel in de totale CO2-emissie, maar een
grote reductie is niet haalbaar. Uitgaande van een alternatieve spoorstaaf 46G1, zal een CO2reductie van 2% op het totale spoorsysteem gerealiseerd kunnen worden.

Haalbaarheid:

Klein – deze oplossing is sterk afhankelijk van wens van de klant en de ontwerp voorschriften
voor de betreffende spoorbeheerder.

Actie:

1. Bij iedere nieuwe klant mogelijkheden bespreken

Planning:

Doorlopend

Op basis van de hoeveelheden die ook in de Meest Materiele Emissie analyse zijn gebruikt, kan worden
aangenomen dat Edilon)(Sedra Contracting ongeveer 4.000m Embedded Rail Systems per jaar bouwt, verdeelt
over 1 groot project van 3.500m en meerdere kleine projecten variërend van 15-50m.
De totale Scope 3 CO2-emissie van dit product is sterk afhankelijk van de hoeveelheid die per jaar wordt
gebouwd. Edilon)(Sedra Contracting streeft er naar om continu de meest CO2-arme oplossing van dat moment
toe te passen, maar dit is niet altijd mogelijk indien een klant hieraan niet mee wil werken.

In Grafiek 4 zijn de bovengenoemde reductiepotentiëlen uitgezet tegen de haalbaarheid van de maatregel.
Hierdoor wordt inzicht verkregen in op welke maatregelen ingezet moet worden. Als gevolg hiervan is de
planning van maatregelen en reducties vastgesteld zoals weergegeven in Grafiek 5, en zoals nader toegelicht in
Tabel 4.
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Grafiek 4.

Haalbaarheid van de maatregelen uitgezet tegen de potentiële CO2-reductie
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Potentiële CO2-reductie met als basisjaar 2015, uitgewerkt tot 2021
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De reducties hierboven zijn berekend op basis van het ERS-LR systeem dat in 2015 is aangelegd. Daarmee is 2015
het basisjaar waarmee de toekomstige reducties worden vergeleken. Door een combinatie van reductie
maatregelen ontstaat een lange termijn reductie potentiaal om in 2020 de CO2-emissie van een kilometer ERS
spoor te verlagen van 1,76 ton/km tot 1,56 ton/km, een reductie van ruim 11%.
Aangezien de haalbaarheid van het reductie potentieel niet overal hoog is, wordt een doelstelling geformuleerd
die realistisch is op basis van de haalbaarheid. In Tabel 5 is tevens de reductiedoelstelling per jaar weergegeven.
Reductie doelstelling 2020:

het verlagen van de Scope 3 CO2-emissie van Embedded Rail Systems,
uitgedrukt in ton CO2/km, met 8% ten opzichte van het basisjaar 2015

CO2-reductiedoelstelling per jaar, basisjaar 2015

Maatregel
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Halfjaarlijks wordt de voortgang op de doelstelling vastgesteld. Om dit te bepalen, worden de volgende
gegevens geïnventariseerd




Hoeveel km spoor is aangelegd, per type spoorsysteem (ERS-LT, ERS-Top-Down, etc). Hiermee wordt
vervolgens de totale Scope 3 emissie voor ERS vastgelegd
Wat de status is van de maatregelen, zijn er nieuwe maatregelen?
Wat de behaalde CO2-reductie is t.o.v. basisjaar 2015
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SKAO, Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0, juni 2015
GHG Protocol, Corporate Accounting & Reporting standard, 2004
GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2010
GHG Protocol, Product Accounting & Reporting Standard, 2010
NEN-EN-ISO 14044, Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements and guidelines

22 / 22

