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1. OPDRACHT
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 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (en daarbinnen Rijkswaterstaat) streeft naar een duurzaam en leefbaar Nederland. Het ministerie wil actief meewerken aan een land waar economie, ecologie, kwaliteit van leven en sociale verhoudingen in balans zijn. Daarom zijn er ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie & klimaat geformuleerd en wil het ministerie toe naar een circulair gebruik van materialen. 
 Als onderdeel van het corporate duurzaamheidsbeleid wil zij sturing geven aan het verminderen van de CO2-uitstoot die gekoppeld is aan het werk dat aannemers en hun leveranciers uitvoeren voor het ministerie. Uitgangspunt is om de komende jaren een aanzienlijke reductie te realiseren en bij te dragen aan het toekomstbeeld van een klimaatneutrale en maximaal circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw. Aannemers en leveranciers zorgen via de projecten voor een aanzienlijk deel van de indirecte CO2-emissies van Rijkswaterstaat bij aanleg en onderhoud van infrastructuur. Daarom wordt beoogd de komende jaren te komen tot een overkoepelende langetermijnstrategie ten aanzien van vergaande CO2-reductie in scope 3 upstream. 
 Een hulpmiddel daarbij is de certificering op de CO2-Prestatieladder. Rijkswaterstaat streeft naar een certificering op niveau 3 in 2016 en niveau 5 tussen 2018 en 2020. 
 In het kader hiervan heeft Arcadis Nederland BV (Arcadis) opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van een verkenning richting trede 5 van de CO2-prestatieladder. Eén van de onderdelen van deze opdracht is het uitvoeren van ketenanalyses conform eis 4.A.1 van het Handboek CO2-Prestatielader versie 3.0. 

Opdracht



2. DOELSTELLINGEN
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 De projectdoelstelling is om de benodigde beslisinformatie te organiseren en te genereren om vervolgens een strategie te formuleren voor de CO2-reductie in de vier productieketens (materiaalstromen) van Rijkswaterstaat, te weten: 1. asfalt, 2. grondverzet in droge projecten, 3. grondverzet in natte projecten en 4. betonconstructies. 
 De ketenanalyses dragen bij aan deze doelstelling door enerzijds de CO2-emissies van de vier productieketens per ketenstap inzichtelijk te maken, zodat duidelijk wordt in welke stappen van de keten de grootste CO2-uitstoot plaatsvindt. Anderzijds wordt de invloed beschreven die Rijkswaterstaat nu uitoefent op de CO2 emissies in de keten. 
 Gecombineerd leiden kennis over de positie van Rijkswaterstaat en kennis over CO2-uitstoot van de verschillende ketenstappen tot een referentieproduct. Dit referentieproduct dient als basis waarop de CO2 reductiemaatregelen kunnen worden gemonitord. Deze reductiemaatregelen zijn beschreven in het projectonderdeel 'contractstrategie' en 'technische maatregelen‘.
 Rijkswaterstaat heeft drie onderwerpen geselecteerd voor de ketenanalyses: kustsuppletie, wegverbreding en de bouw van een viaduct. Dit document beschrijft de ketenanalyse van de bouw van een viaduct.

Doelstelling ketenanalyses: aangrijpingspunt voor het formuleren van energiebesparingsmogelijkheden
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 Dit document vormt een toelichting op de spreadsheet “CO2 ketenanalyse A59/N261”. Deze spreadsheet bevat alle data die is verzameld voor de ketenanalyse van het viaduct. 
 Voor deze ketenanalyse was een beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar. Voor een groot deel is deze tijd gebruikt voor het vinden van een object waarvan voldoende informatie beschikbaar was voor het maken van een nauwkeurige en goed onderbouwde ketenanalyse. Omdat het vinden van het juiste object en het verkrijgen van de juiste informatie van de ketenpartners veel tijd in beslag heeft genomen, was er onvoldoende tijd voor het analyseren van de invloed van Rijkswaterstaat op de CO2-emissies en het opstellen van een uitgebreide rapportage. 
 Wel heeft de analyse het belangrijkste deel van de gewenste informatie opgeleverd: een overzicht van de CO2-emissies per ketenstap. Dit document presenteert deze informatie en geeft een analyse van de resultaten. 

Doelstelling van dit document



3. VERVANGING VIADUCT A59/N261
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 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Hoofdaannemer: BAM Infra Sloop oud viaduct: december 2014 
(https://www.youtube.com/watch?v=uDU1nNs9Q_U) Realisatie: september 2014 – juli 2015nieuw viaductProjectwebsite: http://www.n261nonstop.nl/ V

Vanwege de grootte van het object is dit een voor Rijkswaterstaat representatief viaduct.

Onderwerp van analyse: vervanging viaduct A59/N261
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4. AFBAKENING
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Afbakening analyse: ontwerp viaduct
 Uitgangspunt: focus op constructieve delen van beton (incl. wapening) 

 Bij de toegepaste kokerliggers is het storten van een druklaag niet nodig. Het asfalt is er direct op gedraaid. Daarom zit deze niet in de scope.

Wel Niet
Funderingsconstructie Voegovergangen

Landhoofd Voertuigkering/geleiderail
Wanden Oplegblokken

Dek / liggers Hekwerk
Stootplaten Aluminium

Tussenpijlers Boog boven viaduct
Tussensteunpunt balk Asfalt

Wapening
Randelementen

Schampkanten indien van beton
Grondverzet

Sloop van viaduct
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 Vanuit het oude viaduct heeft geen hergebruik voor het nieuwe viaduct plaatsgevonden.

 Let op: Bij winning grondstoffen staat “wapening (geproduceerd). Voor wapening wordt gebruik gemaakt van een cradle-to-gate emissiefactor. Ertswinning en transport zijn hier dus in geintegreerd.  

Afbakening analyse: keten
Deel 1: van 
winning 
grondstoffen tot 
bouw van het 
viaduct - via 
gegevens bouw 
nieuw viaduct

Buiten scope

Deel 2: sloop van 
het viaduct - via 
gegevens sloop 
oud viaduct



5. INGEZET MATERIEEL
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Grondverzet

 Kraan en dumper
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Betonwerk insitu, betonstorten landhoofd 

 Betonpomp
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Heien palen

 Junttan, funderingsmachine, of heistelling
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Prefab kolommen

 Telescoop kraan en vrachtwagen met trailer
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Prefab liggers

 Telescoop kranen en speciale trailers
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Sloop

 Hydraulische graafmachines met sloophamer



6. KETENPARTNERS
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Ketenpartners

 Onderaannemers voor de tussensteunpunten, vleugelwanden en schampkanten zijn onbekend.

 Inzicht in de ketenpartners is van belang voor de dataverzameling (wie bezit relevante data?) en voor het beïnvloeden van CO2-emissies (wie spelen hierbij een rol?)



7. DATAVERZAMELING
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Legenda

Cradle-to-gate is van "winning grondstoffen"  (Cradle) tot aan de "poort van de productiefaciliteit" (Gate). Hierin zijn de volgende 
processen meegenomen, winning grondstoffen, transport van (verschillende) grondstoffen naar de productielocatie, de productie
van het product in de productiefaciliteit én het laden van het product in het juiste transportmiddel tot aan de productiepoort. 
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• De analyse is zoveel mogelijk gebaseerd op primaire gegevens over materiaalhoeveelheden, transportafstanden en gebruik van materieel. Deze zijn aangeleverd door BAM.
• De CO2-emissies zijn per betonnen constructie onderdeel bepaald, waarbij gekeken is naar de materialen, het materieel en het transport. 
• Voor het bepalen van de CO2-emissies van transport (beton) is uitgegaan van de afstand vanaf de plaats van de leverancier/productielocatie tot aan de projectlocatie, 

- Vermenigvuldigd met de factor van CO2emissiefactoren.nl voor transport groot > 20 ton bulkgoederen over de weg
• Voor het bepalen van de CO2-emissies van materieel (beton + sloop beton) is uitgegaan van: draaitijd machine in uren (op basis van de planning van het project) x formule DuboCalc voor brandstofverbruik: KW (vermogen machine) x 0,85 (Bezettingsfactor) x 0,15 (specifiek bandstofverbruik). 

- Vermenigvuldigd met de factor van emissiefactoren.nl (diesel NL)
• Voor grondwerk is een factor uit de administratie aangehouden (0,4 liter brandstof per m3 grond), dit is van de complete set, dus graafmachine + dumper(s). 

Dataverzameling



8. RESULTATEN
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Ketenstap kg CO2 emissies
In situ beton Prefab beton Overig Totaal

1 Winning grondstoffen 213,560 811,864 1,025,425
2 Transport naar productielocatie 9,261 25,121 34,382
3 Productielocatie 9,430 46,764 56,194
4 Transport naar projectlocatie 5,151 72,674 77,825
5 Bouw viaduct 4,214 29,702 21,964 55,880
6 Sloop viaduct 129,023 129,023
7 Afvoeren betongranulaat naar nieuwe 
locatie 1,402 1,402
8 Verwerking granulaat Onbekend 0
Totaal 241,616 986,126 1,380,132 

Processtappen conform planning
Prefab of in het 

werk gestort 
(indien van beton)

Totaal M3 
materiaal

CO2-emissies 
Materialen, 
transport 

materialen en
productie (in kg)

Waarvan beton (in 
kg CO2)

Waarvan staal (in 
kg CO2)

CO2-emissies 
Transport (in kg)

CO2-emissies 
Materieel (in kg)

Totaal
CO2emissies (in 

kg)
Totaal CO2-

emissies (in kg 
CO2 per m3)

Opmerkingen

Sloop bestaand viaduct 3,541 1,402 129,023 130,426 37 
Grondwerk 17,000 21,964 21,964 1 
Funderingsconstructie Prefab 345 128,625 97,299 31,326 1,898 16,605 147,127 426 
Landhoofd In situ 375 86,798 45,938 40,860 2,079 2,314 91,191 243 
Frontwanden In situ 93 21,526 11,393 10,133 516 574 22,615 243 
Poer In situ 135 31,247 16,538 14,710 748 833 32,829 243 
Pijlers Prefab 54 17,354 12,451 4,903 3,416 2,761 23,531 436 
Tussensteunpunt (onderslagbalken) Prefab 76 31,325 17,524 13,802 4,999 1,911 38,236 503 
Prefab liggers Prefab 1,900 651,894 651,894 - 55,176 2,735 709,805 374 Exclusief voorspanning en wapening
Langsvoegen kokerliggers (stortstroken) In situ 260 

76,714 48,384 28,330 1,373 1,604 79,691 307 
Vleugelwanden Prefab 28 5,242 5,242 - 1,035 1,700 7,977 285 Exclusief wapening
Taludbekleding Prefab 100 31,522 31,522 - 2,640 1,326 35,488 355 
Schampkanten In situ 80 15,967 10,882 5,085 435 494 16,895 211 
Stootplaten Prefab 95 17,786 17,786 - 3,511 1,061 22,358 235 Exclusief wapening
Totaal 1,116,001 966,853 149,148 79,227 184,904 1,380,132 
% aandeel 81% 6% 13%
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Analyse

*

* Liggers exclusief wapening
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* Liggers exclusief wapening
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*

* Liggers exclusief wapening
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*

* Liggers exclusief wapening
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*

* Liggers exclusief wapening

*



9. REFLECTIE



© Arcadis 2017

• Deze analyse was niet mogelijk geweest zonder de nauwe samenwerking met BAM. Door deze samenwerking is goede informatie verzameld over materiaal, materieel en transport. Dataverzameling is een aandachtspunt voor komende analyses en voor de toekomstige monitoring van reductiedoelstellingen. Ideaal gezien wordt de aanlevering van gegevens in het contract met de aannemer geregeld. 

Wat ging goed?
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• De informatie in deze CO2-ketananlyse is gebaseerd op primaire data van de BAM, de best beschikbare gegevens in eigen administratie. Door het grote aantal betrokken partijen en de tijdsdruk is weinig contact gezocht met de leveranciers/onderaannemers. Om zeker te weten dat de berekeningen op de juiste data zijn gebaseerd is het nuttig om in gesprek te gaan met de verschillende betrokken partijen. 
• De dataverzameling voor deze analyse is achteraf (na de realisatie van het viaduct) opgestart. Dataverzameling is makkelijker wanneer deze voorafgaand aan een project wordt georganiseerd. 
• Dit project heeft vele onderaannemers. De toeleveringsstructuur is daarom complex. Daardoor was het, vanwege de beperkte tijd, niet mogelijk verder terug te gaan in de keten, dan is gebeurd. 
• Emissiefactoren voor materiaalgebruik van materialen beton en staal (meerdere bronnen) zijn in CO2-equivalenten volgens de LCA systematiek (in dit geval cradle-to-gate). Emissiefactoren voor transport en materieel zijn gebaseerd op CO2-emissiefactoren.nl, hierdoor zijn enkel de CO2-equivalenten van well-to-wheel meegenomen. Dit is anders dan de LCA benadering, want dit komt overeen met de winning van grondstoffen tot aan verbranding in de motor, terwijl de LCA systematiek meer mee neemt (bijvoorbeeld onderhoud aan truck).

Aandachtspunten / wat kan beter?
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• De factoren uit Ecoinvent database versie 3.0 met SimaPro komen niet geheelovereen met de Nederlandse situatie. In de database staat voor de Nederlandse situatie een fout. In de database heeft CEM IIIA cement een lagere milieubelasting dan CEM IIIB cement, terwijl dit in Nederland andersom is. Om deze reden zijn enkel de factoren uit de Nationale milieudatabase gebruikt. Echter, CEM III A cement is niet als zodanig bekend in de Nationale milieudata, hierin zijn enkel CEM I en CEM III NL cementen opgenomen. Om deze reden is Cement, unspecified, at plant/CH S aangehouden. Zo is het verschil tussen CEM IIIA (enkel prefab ligger) en CEM IIIB cement zichtbaar. In het rapport van CE Delft wordt voor gemiddeld cement een lagere CO2-emissiefactor aangehouden, deze verschilt sterk van de nu gebruikte emissiefactor voor CEM IIIA cement (zie http://www.ce.nl/publicatie/update_prioritering_handelingsperspectieven_verduurzaming_betonketen_2016/1859)
• Bij een aantal m3's beton ontbreken de wapeningshoeveelheden (met name de liggers). Voor een compleet beeld van de CO2-emissies van het viaduct is het slim om deze wapeningshoeveelheden alsnog door te rekenen. 
• Het transport van prefab producten naar de bouwplaats is gecalculeerd met standaard bulk / stuk goederen trucks. De prefab elementen zorgen door de vorm, het gewiccht etc. voor veel ritten. Aanbeveling om verder ondezoek te doen naar het effect op de totale CO2-emissies, wanneer dit met waarheidsgetrouwe getallen wordt doorgerekend.

Aandachtspunten / wat kan beter? (2)
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Arcadis.Improving quality of life.


