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Dit doen wij aan
CO2 -reductie
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Cursus het nieuwe rijden
Bewustzijn vergroten
Alternatieven voor diesel
Zuiniger materieel bij vervangen
Voorkomen onnodige rij
bewegingen tussen de werken
LED verlichting in kantoor
Zonnepanelen op het kantoor
Minder vliegbewegingen

Initiatieven
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Aarsleff is aangesloten bij
Nederland CO 2 Neutraal en
NSTT.
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Ook in de eerste helft van 2020 is Aarsleff Leidingrenovatie bv actief geweest met het in kaart brengen van de CO 2 -footprint, met als doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd
door middel van het reductiesysteem conform CO2 -Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
De ambitie is om in 2020 naar niveau 5 op de ladder te klimmen.

Onze uitstoot staat gelijk aan:
Gas en elektraverbruik van
78 huishoudens voor een
heel jaar
210 retourtjes naar New
York
Met de auto 47 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2,3 MW
909 uren laten draaien
18.175 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Wat kun jij doen?
1. Anticipeer op het verkeer, rijdt
met een laag toerental.
2. Hou je bandenspanning op peil
3. Schakel verlichting en apparaten
uit wanneer mogelijk.
4. Voorkom stationair draaien
zoveel mogelijk.
5. Lever reductie ideeën aan bij je
leidinggevende

Doelstellingen
In 2022 wil Aarsleff
ten opzichte van 2018:
- in scope 1: 3%
- in scope 2: 3%
minder CO 2 uitstoten.
De scope 3 doelstelling wordt
momenteel geformuleerd.

Toelichting scopes
Scope 1: directe uitstoot veroorzaakt door
eigen bronnen binnen de organisatie zoals
autobrandstof en gas.
Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik
binnen de organisatie, maar welke elders
wordt opgewekt zoals elektriciteit.
Scope 3: indirecte uitstoot van CO 2 ,
veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van
andere organisaties.

