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1. Inleiding 

Het Energie Audit verslag beschrijft de energiegebruikers binnen Fronik Infra B.V. en omvat de 
volgende onderdelen: 

 Een omschrijving van het bedrijf; 
 Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die 

op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; 
 Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van 

significante veranderingen over de afgelopen periode; 
 Identificatie van kansen voor het behalen van CO2-reductie; 
 Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn  
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2. Bedrijf 

Activiteiten 

De werkzaamheden van Fronik Infra B.V. bestaan grotendeels uit het ontwerpen, aannemen en 

uitvoeren van: 
 Bouw- en woonrijpmaken van woon- en werkgebieden; 
 Reconstructie & nieuwbouw rioleringen; 
 Aanleg/uitbreiding begraafplaatsen: grafkelders, (plein)inrichting 
 Upgraden industrieparken en bedrijfsterreinen; 
 Onderhoudsservice en calamiteitendienst; 
 Onderhoud open en gesloten verhardingen; 
 Grond-, riool-, beschoeiings-, plant-, en straatwerk voor nieuwbouwwoningen; 
 Waterbouw. 

 
Bedrijfsonderdelen 
In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van Fronik Infra B.V. weergegeven.   

Onderdeel Vloeroppervlak [m
2
] Bedrijfstijd [uren per jaar] Toelichting 

Kantoren 245 2400 Kantoor Mijdrecht 

Werkplaats 105 1600 1 monteur actief 

Magazijn 210 1600 Deels gebruikt 

Projectlocaties PM PM PM 

Totaal 560 5.600  

 
Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 
In dit Energie Audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik 
waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik 
is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval 
van Fronik Infra B.V. wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet. 

 
Factoren die energiegebruik beïnvloeden zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 2010 2011 2012 

Omzet 8.006.000 5.314.000 6.131.000 
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3. Energieverbruik en energiegebruikers 

Energieverbruik en kosten 
Het jaarlijkse energieverbruik van Fronik Infra B.V. over de laatste volledige kalenderjaren is waar 
mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers en 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

 Energiestroom 2010 2011 2012 
Gemiddeld/jaar 

t.b.v. onderzoek 

Elektra 39.464 41.367 45.615 42.149 

Aardgas 12.169 10.921 11.017 11.369 

Blanke Diesel 54.227 55.064 50.362 53.218 

Rode Diesel 88.024 43.625 40.839 57.496 

Benzine 10.878 10.239 10.610 10.575 

Propaan 1.408 567 493 822 

CO2-uitstoot (ton) 519 377 357 418 

CO2-uitstoot (g/€) 65 71 59 65 

 

Energieverbruikers 
Elektriciteit: 

 Verlichting; 

 Kantoorapparatuur; 

 Airconditioning 

 ICT-apparatuur; 

 Elektrisch gereedschap; 

 Keukenapparatuur. 

 
Gas: 

 HR-ketel. 

 

Gasolie: 

 Bedrijfswagens; 

 Vrachtwagens; 

 Materieel (o.a. kranen en shovels). 

 

Autogas 

 N.v.t. 

 
Energiebalansen 
In de volgende paragrafen wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers 
binnen de categorie materieel. Materieel (machines, vrachtauto’s en bedrijfsauto’s) is namelijk 
verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de 
geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. 
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Materieel - Diesel 
 
Minirupskranen 

   

   

Verbruik p/u 

 F         -    Minirupskraan lichte klasse  F                 -    5 ltr 

 F         -    Minirupskraan midden klasse  F                 -    7 ltr 

 F         -    Minirupskraan zware klasse  F                 -    10 ltr 

     Rupskranen 
    F         -    Rupskraan 800 ltr  F                 -    13 ltr 

 F         -    Rupskraan 1000 ltr  F                 -    13 ltr 

 F         -    Rupskraan 1200 ltr  F                 -    20 ltr 

 F         -    Rupskraan 1500 ltr  F                 -    32 ltr 

 F         -    Rupskraan 1800 ltr  F                 -    34 ltr 

 F         -    Rupskraan 2000 ltr  F                 -    36 ltr 

          

 F         -    Rupskraan + lange giek 30/ton 18 mtr  F                 -    36 ltr 

 F         -    Bulldozer D6H  F                 -    33 ltr 

     Shovels 
     F         -    Minishovel klein model  F                 -    7 ltr 

 F         -    Minishovel groot model  F                 -    10 ltr 

 F         -    Shovel 1200 ltr  F                 -    13 ltr 

 F         -    Shovel 1800 ltr  F                 -    12,5 ltr 

 F         -    Shovel 2000 ltr  F                 -    14,5 ltr 

 F         -    Shovel 2400 ltr  F                 -    20 ltr 

 F         -    Shovel 3000 ltr  F                 -    26 ltr 

     

 
Mobiele kranen 

    F         -    Mobiele kraan 600 ltr  F                 -    13 ltr 

 F         -    Mobiele kraan 800 ltr  F                 -    14 ltr 

 F         -    Mobiele kraan 1000 ltr  F                 -    16 ltr 

     

 

Overige 

    F         -    Minitrekker + kieper 5m3  F                 -    5,5 ltr 

 F         -    Minitrekker + bezem  F                 -    5,5 ltr 

 F         -    Trekker + bezem  F                 -    15 ltr 

 F         -    Trekker + becokieper 10 m3  F                 -    15 ltr 

 F         -    Trekker + waterwagen  F                 -    15 ltr 

 F         -    Dumper 15 m3  F                 -    32 ltr 

     Dikgedrukt weergegeven is in gebruik bij Fronik Infra B.V. 
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4.  Gebieden met significant energieverbruik 

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn: 

 Rode gasolie: 

– Brandstofverbruik door materieel (kranen, shovels). 

 

 Blanke gasolie: 

– Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (vrachtwagens, dienstwagens). 

 

Significante veranderingen over de afgelopen periode zijn niet van toepassing. In de onderstaande tabel 

is de verdeling over 2012 weergegeven. 

 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat vooral de kranen, de bedrijfsauto’s en de vrachtauto veel brandstof 
verbruiken.  

 

Witte gasolie (44%) 

Benzine (8%) 

Rode gasolie (36%) 

Elektriciteit (6%) 

Aardgas (6%) 

Propaan (0%) 
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5. Gerealiseerde maatregelen en initiatieven 

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van 
maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-
reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die 
mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder te verlagen. 
 
Al getroffen maatregelen 

 Geen. 

 
Initiatieven CO2-reductie 
Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van 
energieverbruik en CO2-uitstoot. Onder staat een overzicht met initiatieven binnen de sector die bekend 
zijn.  
 
Op de hoogte blijven 
Fronik Infra B.V. blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: 

 Vaktijdschrift Cobouw 

– Belangrijkste ontwikkelingen in de bouw; 

– Verschijnt 5 maal per week. 

 Bezoek van beurs/seminar Infratech 

– Ontmoetingsplaats voor de infrastructuur; 

– Twee-jaarlijks in januari. 

 Lidmaatschap branche-organisatie MKB Infra/inkoopcombinatie NICW: 

– Periodieke bijeenkomsten, themabijeenkomsten en actieve informatie vanuit de vereniging. 

 
Lopende deelnames 

 Geen. 

 
Afgeronde deelnames 

 Geen. 

 
Projecten met gunningsvoordeel 

 Nog niet van toepassing. 
 
Informatiebehoefte 

 Voor de start van het CO2-reductiepakket is informatie ingewonnen bij branchevereniging MKB 

Infra, bij inkooporganisatie NICW, bij diverse collega-bedrijven en bij onze adviseur Ferre Koopman 

(3PART). Daarnaast is onder andere de website van de beheerder van de CO2-prestatieladder, 

SKAO, geraadpleegd. 

 
Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

 Ten aanzien van de CO2-footprint en CO2-prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende 

of preventieve maatregelen vastgesteld. 

 
Trainingen 
De volgende trainingen die zijn gevolgd in het kader van de CO2-Prestatieladder: 

 Inhoud eisen en consequenties van de ISO 14064 deel 1, 2 en 3 (DNV). 
 
De volgende trainingen zijn interessant om te volgen: 

 Werkplaats CO2; 
 CO2-Prestatieladder niveau 3; 
 Ketenanalyse, maken van een ketenanalyse; 
 Training Duurzaam Inkoopmanagement, duurzaam inkopen. 


