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Ekodzielnica Grand Canal w Clamart
Certyfikat HQE dla budownictwa przyjaznego środowisku
naturalnemu, pokrycie zapotrzebowania na energię
cieplną dzięki kotłowni opalaną biomasą
z odpadów rolnych.
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Kontekst i wyzwania
Naturalna równowaga w przyrodzie zostanie silnie zaburzona, a skutki
zmian klimatu są już dziś widoczne na wszystkich kontynentach. Ponieważ masowy wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze jest efektem działalności człowieka, człowiek może – i musi angażować się na rzecz
ograniczania negatywnego wpływu i skutków swoich działań.

POTWIERDZONE DANE NA TEMAT KLIMATU
Wzrost średnich temperatur na powierzchni Ziemi i związane z tym anomalie
klimatyczne są konsekwencją masowej emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery. Zależność między tymi dwoma zjawiskami przestała już być
przedmiotem sporów i dziś szeroko podzielany jest pogląd na temat skutków tych zmian. Dla Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)
wyzwania związane ze zmianami klimatu i ich skutkami dla naszych społeczeństw nigdy nie były tak ważne jak dziś.

SKUTKI ZABURZEŃ KLIMATU I ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA
Skoro wiemy, że zmiany klimatu wywołają poważne systemowe skutki dla
życia ludzkich społeczności oraz dla fauny i flory, powinniśmy zastanowić
się, jak możemy w rozsądny sposób przystosować do tych zmian nasze
naturalne i społeczne ekosystemy.Już teraz dostrzegamy wyraźnie stojące przed nami wielkie wyzwania socjoekonomiczne, polityczne, sanitarne
i geopolityczne, wyzwania, które są jednocześnie potencjalnymi zagrożeniami wymagającymi podjęcia właściwych przeciwdziałań.

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ KLIMATU
Dane i prognozy pokazują, że jeżeli aktualne trendy utrzymają się, a nie zostaną podjęte zdecydowane działania zapobiegawcze, do końca XXI wieku temperatury wzrosną o 3,5°C do 5,0°C.

DANE DOTYCZĄCE FRANCJI

DANE DOTYCZĄCE ŚWIATA

465

Mln teqCO2 w roku 2017

+64%

emisji CO2 na świecie
w okresie 1990 - 2017

400mld $

rekordowe przekroczenie w roku 2017
szacunkowych światowych kosztów
szkód spowodowanych przez
anomalie pogodowe

+0.9%

w okresie 2016 – 2017

5

ostatnich lat było
najciplejszymi
od roku 1850, a najwyższe
temperatury odnotowano
w roku 2016

11.2

teqCO2 / rocznie / mieszkańca
+ 20 % w okresie 1995 – 2018

134

teqCO2 / Mln$
światowego PKB

Źródło: MTES (2020) / OMM (2019) / ONERC (2018)
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Wyzwania stojące przed Eiffage
KONIECZNOŚĆ DZIAŁANIA
Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C powyżej poziomu sprzed epoki
przemysłowej, konieczna jest zmiana dotychczasowych modeli wzrostu,
głównie przez wprowadzenie zmian techniczno-organizacyjnych w samych
przedsiębiorstwach i stosowanie nowych zasad współpracy przedsiębiorstw
z jednostkami administracji publicznej i społeczeństwem obywatelskim.
Przyjmując wytyczne Unii Europejskiej dotyczące sporządzania przez
przedsiębiorstwa raportów o klimacie, Grupa Eiffage postanowiła podążać kursem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 2°C, tj. realizować cel porozumienia paryskiego z roku 2015. W związku z tym ponownie przeanalizowaliśmy nasze modele ekonomiczne i przemysłowe
w celu ustalenia wpływu zmian klimatu na nasze poszczególne działalności
i w celu oszacowania wpływu tychże działalności na środowisko.

Tak więc przestrzegamy zaleceń Task force on Climate-related
Financial risk Disclosures (TCFD) Rady Stabilności Finansowej G20 w kwestii
ujawniania informacji pozafinansowych.
ZRÓŻNICOWANIE EMISJI W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH
DZIAŁALNOŚCI
Wyzwania środowiskowe znajdują silny oddźwięk w naszej Grupie prowadzącej działalność w segmentach budownictwa, infrastruktury, energetyki
i koncesji. Każdy z tych segmentów generuje emisje CO2 na różnych poziomach łańcucha wartości. O ile problematyka środowiskowa dotyczy Grupy
jako całości, o tyle niektóre z naszych segmentów działalności są bardziej niż
inne narażone na ryzyka energetyczne i klimatyczne i te właśnie segmenty
muszą zostać przygotowane priorytetowo. W związku z tym w celu podjęcia
tych wyzwań przyjęliśmy podejście segmentowe.

SZACUNKOWE WIELKOŚCI EMISJI W POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTACH DZIAŁALNOŚCI WE FRANCJI W ROKU 2017

3%
Inne

4%
Odpady

9%

Technologie
przemysłowe
i rozpuszczalniki

11%

Przemysł
energetyczny

11%

Przemysł
wytwórczy
i budownictwo

16%
Rolnictwo

17%

Budownictwo
mieszkalne
i usługowe

29%
Transort

Źródło: francuskie Ministerstwo Ekologii (2020)
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REALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyzwania stojące
przed Eiffage

Nasza Grupa ma świadomość wyzwań, jakie
musi podjąć, aby realizować strategię zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony, do
prowadzenia naszych działalności musimy zużywać różne nieodnawialne zasoby naturalne:
wodę, ziemię, surowce mineralne itd. Z drugiej strony, działalności te bezpośrednio lub
pośrednio wpływają na ekosystemy naturalne.
Dlatego musimy podjąć te wyzwania w obszarze każdej naszej działalności, ocenić ich
wpływ na środowisko i zastosować rozwiązania służące ograniczeniu szkód wyrządzanych
środowisku.
W niniejszym raporcie prezentujemy w sposób dydaktyczny nasze działalności, zidentyfikowane zagrożenia i rozwiązania, jakie
chcemy zastosować oraz okoliczności sprzyjające przekształceniu modelu gospodarczego
w model o charakterze coraz bardziej zrównoważonym.
Istotnie, dzięki naszemu doświadczeniu
i umiejętnościom praktycznym potrafimy skutecznie rozpoznać i w pełni zrozumieć stojące
przed nami wyzwania energetyczne i klimatyczne.

Szkoła Lycée des Mauges — Beaupréau
Grand Prix zrównoważonego budownictwa w konkursie Green Solutions Awards 2016
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W związku z tym, obecnie wyróżniamy te nasze działalności, które będą intensyfikowane,
z uwagi na ich całkowitą zgodność czy wręcz
obojętność wobec kontekstu zmian klimatu.
Zostanie to omówione w dalszej części raportu, przy okazji prezentacji przykładowych rozwiązań technicznych zgodnych z gospodarką
o obiegu zamkniętym, umożliwiających obniżenie emisyjności energetycznej lub magazynowanie CO2.
Raport Klimatyczny Eiffage 2020

ZARZĄDZANIE
WYZWANIAMI
KLIMATYCZNYMI I CSR

Ekodzielnica Grand Canal w Clamart
Campus Pierre Berger - Vélizy-Villacoublay; obiekt uzyskał
certyfikaty: Effinergie, HQE (poziom Doskonały), BREEAM
(poziom Doskonały), BiodiverCity Construction
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Wprowadzenie

Zmiany klimatu to jedno z najgwałtowniejszych zjawisk o charakterze globalnym i systemowym, z jakimi kiedykolwiek przyszło zmierzyć się naszym nowoczesnym społeczeństwom.
Dotyczy ono nas wszystkich i każdy uczestnik rynku musi podjąć właściwe działania.
Rząd zobowiązał się osiągnąć oficjalne cele, jakimi są ograniczenie emisji CO2 we Francji o 40 %
do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2050.
Sektor bankowości i ubezpieczeń stara się kontrolować swoje ryzyka promując te spośród
finansowanych przez siebie i ubezpieczanych projektów, które charakteryzują się niską emisyjnością. Takie promowanie sprzyjające strategii ograniczania emisji przyśpiesza
proces przekształcania modeli biznesowych.
My z kolei, jako dostawca kompleksowych rozwiązań budowlanych dla miasta i infrastruktur,
chcemy wykorzystać całą ekspercką wiedzę i doświadczenie Grupy do opracowania
niskoemisyjnej oferty z prawdziwego zdarzenia dla zrównoważonego miasta i infrastruktury.
Jednocześnie przyznajemy, że sprawnego przekształcenia sektora nie możemy dokonać sami.
Dwa zwłaszcza warunki są zasadnicze dla przeprowadzenia zmian ukierunkowanych na biznesowy model niskoemisyjny:
--

Przede wszystkim musimy zmobilizować niewyczerpany i nieskończenie odnawialny zasób,
jakim jest inteligencja kolektywna. Inteligencja i wiedza naszych współpracowników, dostawców, partnerów, lecz również start-upów potrafiących tworzyć nowatorskie rozwiązania
niskoemisyjne.

--

Kolejnym elementem jest zmienna czasowa. Planowanie redukcji emisji generowanych
przez nasze działalności w perspektywie długoterminowej nie wchodzi w rachubę. Musimy
już dziś przyśpieszyć proces tworzenia i testowania metod i rozwiązań niskoemisyjnych, we
wszystkich segmentach aktu budowania.

Jednym słowem, musimy szybko wypracować rozwiązania niskoemisyjne jako standardy, które
dziś pozostają jeszcze w sferze rozwiązań pionierskich.

BENOÎT DE RUFFRAY
PREZES ZARZĄDU EIFFAGE
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Dlatego podjąłem decyzję o przyjęciu przez Eiffage zobowiązania do sporządzania raportów
o emisyjności i klimacie, zgodnie z wytycznymi TCFD, aby udostępniać naszym partnerom i interesariuszom informacje o tych wyzwaniach i o naszych bieżących działaniach w tym zakresie.
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ZARZĄDZANIE WYZWANIAMI KLIMATYCZNYMI I CSR
CAROL XUEREF

Członek Zarządu
Eiffage od roku 2014,
członek „komitetu
strategicznego i CSR”
oraz przewodnicząca
„komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń”.

Jak zarząd postrzega swoją rolę w realizacji strategii Grupy dotyczącej
niskoemisyjności?
Rola rady dyrektorów polega na kontrolowaniu strategii firmy zgodnie z długoterminowymi
interesami Grupy i na towarzyszeniu zarządowi w realizacji zatwierdzonych celów. Z uwagi na
skalę zagrożeń oraz na szanse związane ze zmianami klimatu, temat ten sytuuje się w czołówce
zagadnień strategicznych.
Komitety specjalne rady dyrektorów regularnie spotykają się z kadrą kierowniczą i branżami
operacyjnymi, aby nie dopuścić do rozmijania się z realiami Grupy i aby skutecznie weryfikować realizację zatwierdzonej przez nas strategii.

CZUJNOŚĆ ZARZĄDU

Jakie konkretne działania dotyczące klimatu podejmowane są przez komitety zarządu?

Czy według pani przekształcenie modelu biznesowego
Eiffage w model niskoemisyjny to działania zupełnie
nowe, czy też jest to po prostu logiczna konsekwencja
wcześniejszych działań?

W roku 2019 „komitet ds. audytów” uzupełnił ogólny wykaz ryzyk Grupy o nową mapę ryzyk
dotyczących CSR. Opisano w niej ryzyka fizyczne oraz ryzyka transformacyjne związane ze
skutkami zmian klimatu.

Już w roku 2007 grupa Eiffage uświadomiła sobie, że utrzymanie aktualnego śladu węglowego, będącego głównie
efektem uzależnienia od paliw kopalnych, jest niemożliwe
z powodów ekonomicznych i ekologicznych.
Wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji u źródła, pionierskie prace prowadzone przez laboratorium Phosphore nad miastem ery powęglowej, czy wreszcie stworzenie
instrumentów finansowych promujących projekty niskoemisyjne na etapie przetargów, stworzyły na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat przyjazny grunt dla działań operacyjnych.
Działania te przetarły ścieżkę ku innym nowatorskim projektom, takim jak wzorcowa ekodzielnica LaVallée w regionie paryskim, klub przemysłowy Sekoya, gdzie pozyskiwane są niskoemisyjne rozwiązania tworzone przez
francuskie start-upy, czy też, w sektorze finansowym, ułatwienie dostępu do kredytów na korzystnych warunkach
negocjowanych zgodnie z kryteriami CSR.
Raport Klimatyczny Eiffage 2020

„Komitet ds. strategii i CSR” dokonuje corocznych przeglądów planu działań dotyczących
strategii niskoemisyjnej Eiffage i upewnia się co do zbieżność środków i działań z celem, jakim
jest obniżenie emisyjności ofert handlowych. Na przykład w tym roku byłam pod wrażeniem
nowych ofert opracowanych pod kątem wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym: projekt
budowy drogi w 100 % z materiałów z odzysku, bez asfaltu, lub zastosowanie elementów betonowych z betonu nasyconego CO2 produkowanych z destruktu betonowego pozyskanego
z rozbiórki.
„Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń” sprawdza zbieżność wyników finansowych z wynikami pozafinansowymi. Na przykład w roku 2018 zdefiniowany został zbiór kryteriów pozafinansowych, na podstawie których ustalana jest wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa
Zarządu. Widzę w tym podwójną korzyść. Z jednej strony, wyniki finansowe i pozafinansowe
wykazują zbieżność na wyraźnej krzywej wzrostu nakreślonej w analizach ekonomicznych dotyczących tej tematyki. Z drugiej strony wiadomo, że interesariusze oczekują, że wysokość
wynagrodzenia powinna być uzależniona od ogólnej kondycji firmy lub od uzyskiwanych przez
nią wyników.
I wreszcie 25 kwietnia 2019 roku walne zgromadzenie zatwierdziło 96 procentami swoich głosów zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu, zgodnie z którymi część zmienna wynagrodzenia
uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikowych i środowiskowych. Zarząd z satysfakcją
przyjął wiadomość, że ta ważna propozycja zyskała tak silną aprobatę akcjonariuszy.
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ZAANGAŻOWANIE DYREKCJI FINANSOWEJ
Od 2019 roku Eiffage wprowadza innowacje zachęcając
swoje banki do uzależnienia wysokości ich marży od wyników uzyskiwanych przez Grupę w dwóch obszarach pozafinansowych: bezpieczeństwie pracy oraz redukcji śladu
węglowego.
Polepszenie wyników uzyskanych w którymś z tych obszarów powinno przekładać się na obniżenie marży kredytowej, natomiast ich pogorszenie powoduje zastosowanie
środków wyrównawczych na rzecz stowarzyszeń i fundacji
działających dla interesu publicznego.
Ten sprawiedliwy mechanizm został z już dwukrotnie zastosowany z powodzeniem, czyniąc z Eiffage jednego
z pierwszych aktorów tego sektora rynkowego, którzy
wprowadzili do swojej dokumentacji finansowej kryteria
wynikowe:

ZARZĄDZANIE WYZWANIAMI KLIMATYCZNYMI I CSR

Nasz system zarządzania
wyzwaniami w obszarze CSR

Od początku, tj. od 2007 roku, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i uwzględnianie wyzwań klimatycznych i środowiskowych podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu, poprzez
dyrekcję ds. zrównoważonego rozwoju. W roku 2017 zakres kompetencji tej dyrekcji został poszerzony
o innowacyjność transwersalną rozciągniętą na wszystkie jednostki operacyjne Grupy. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie tych jednostek do opracowywania nowatorskich rozwiązań, które mogą ubiegać
się o wsparcie finansowe ze Strony Grupy, a jednocześnie możliwa jest racjonalizacja tych rozwiązań.
Dyrekcja ds. zrównoważonego rozwoju i innowacyjności transwersalnej (DDDIT) liczy około trzydziestu
osób i odpowiada za:
- zarządzanie strategią CSR i jej wdrażanie przez jednostki operacyjne,
- włączanie do ofert przetargowych wyróżniających rozwiązań z dwóch obszarów transformacji ekologicznej Grupy: ochrony różnorodności biologicznej na wszystkich etapach projektu oraz globalnego
projektowania niskoemisyjnego. W ten sposób dyrekcja DDDIT konkretnie wspiera strategię odchodzenia od węgla w ramach oferty handlowej, uczestnicząc wraz z jednostkami operacyjnymi w opracowywaniu ofert przetargowych. Te konkretne działania, możliwe dzięki zoptymalizowaniu struktury organizacyjnej Grupy, zapewniają bezpośredni związek między kierowaną przez Prezesa Zarządu strategią
niskoemisyjności a wdrażaniem przez jednostki operacyjne zrównoważonych rozwiązań, które z czasem
mają stać się wizytówkami Grupy.

OFERTA HANDLOWA
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• Budownictwo zrównoważone
• Energie odnawialne
• Gospodarka o obiegu
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• Ekomobilność

A

ÓW
NIK

W
ACO
WA PR
IE BEZPIECZEŃST

NISKOEMISYJNOŚĆ

ZESTRZ
EGAN

• Współpraca partnerska działu R&D
z dostawcami
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• BIM / CIM
• Rzeczywistość wirtualna
• Przemysł 4.0
• Cyfryzacja i prewencja
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• Nowe zastosowania cyfrowe
• Miejskie agregatory treści cyfrowych
• Inteligentna droga
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• Wsparcie dla wewnętrznego działu R&D
• Innowacyjność z udziałem pracowników
• Encyklopedia innowacyjności

O
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w lutym 2020 roku na refinansowanie linii
kredytowych APRR i Eiffarie, ponad 50%
środków zostało pokrytych przez zrzeszenie
18 banków na łączną kwotę 3,07 miliardów
euro.

WEWNĘTRZNA
POD
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•

w maju 2019 roku, w ramach umowy kredytowej na pokrycie ogólnych potrzeb Eiffage,
zawartej na okres 5 lat, z czego 45 % środków zapewnionych zostało przez zrzeszenie
20 banków na łączną kwotę 2 miliardów
euro,
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•

I NN

STRATEGICZNA WIZJA GRUPY

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
• Sekwencja „unikać, ograniczać, kompensować”
• Sposoby budowania przyjazne dla terenów zieleni i wód
• Biomateriały
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STRATEGIA
ODPOWIEDZIALNA
I ZOBOWIĄZANIA
GRUPY

Wiadukt Milesse, linia kolei dużych prędkości
Bretania - Pays de la Loire. Pierwsza infrastruktura liniowa korzystająca
z funduszu hedgingowego CO2 Eiffage (2012-2016).
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STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY

Dzięki sprzyjającemu kontekstowi akcjonariatu pracowniczego, który w roku 1992 dał początek Grupie Eiffage,
Grupa bardzo wcześnie zainteresowała się problematyką zrównoważonego rozwoju, a od roku 2008, czyli na
4 lata przed wymaganym ustawowo terminem, publikuje w swoich rocznych raportach dane na temat bilansu CO2 dla poszczególnych segmentów działalności
operacyjnych.
Utworzone przez Eiffage w roku 2007 laboratorium o nazwie Phosphore®, powołane do prowadzenia badań
nad zrównoważonym miastem, opracowuje systemową
metodę zagospodarowania przestrzeni miejskiej w wirtualnym kontekście podatku od emisji CO2, instrumentu
o charakterze represyjnym niweczącego marżę zysku.
W ramach tego „scenariusza stresowego” testowanego
w Marsylii, Strasburgu i Grenoble, proponowana jest
zrównoważona niskoemisyjna, wirtualna transformacja
kilku dzielnic miejskich. Wszystkie wyniki są ogólnie dostępne na stronie internetowej eiffage-phosphore.com.
Owocem prac badawczych tej jednostki było nie tylko
poszerzenie kompetencji zespołów naukowych, lecz również zastosowanie opracowanych rozwiązań w praktyce:
w roku 2012 w ramach projektu Smartseille 1, następie
Smartseille 2, a w roku 2017 w ramach projektu ekodzielnicy LaVallée w Châtenay-Malabry.
Te pionierskie realizacje mają znaczenie kluczowe, dzięki
nim efekty badań specjalistów od zrównoważonego rozwoju mogą wyjść poza mury laboratorium i zostać zastosowane w praktyce, zwiększyć naszą konkurencyjność,
potwierdzić swoją skuteczność i przyczynić się do poszerzenia umiejętności i dorozbudowy bazy tak pilnie poszukiwanych obecnie technologii niskoemisyjnych.
strona 12

Nasza odpowiedzialna wizja

Wyzwania klimatyczne nie ograniczają się tylko do wymiaru środowiskowego. Mają one również
wymiar strategiczny w tym znaczeniu, że zmieniają nasz sposób postrzegania i rozwiązywania
problemów ekonomicznych i społecznych związanych z naszą działalnością i zmuszają nas do
podjęcia intensywnych wysiłków w celu przeprowadzenia koniecznych zmian.
Istotnie, dawanie przykładu ograniczania emisji CO2 w naszym wewnętrznym obszarze działalności (zakresy 1 i 2) jest z pewnością potrzebne i stanowi pierwszy etap ujednolicania
działań, ale samo w sobie jeszcze nie wystarcza.
Trzeba być nie tylko wzorem, lecz przede wszystkim ekspertem od ograniczania emisji CO2,
poprzez opracowywanie oferty technicznej i handlowej dla klientów (zakres 3), zarówno w modelu B2B, jak B2C, dzięki czemu może być zapewnione zróżnicowanie konkurencyjne na rynku
oraz powszechna i szybka dystrybucja metod i rozwiązań niskoemisyjnych.
Obniżanie emisji CO2 dzięki ofercie rozwiązań niskoemisyjnych jest bez wątpienia strategiczne:
czerpiąc z wiedzy eksperckiej poszczególnych specjalności Grupy, podejście takie uwzględnia
ocenę naszych wyników i utwierdza naszą pozycję dostawcy rozwiązań systemowych i eksperta od
zrównoważonego miasta i infrastruktury.
STRATEGIA GRUPY DOTYCZĄCA NISKOEMISYJNOŚCI

WEWNĘTRZNY ŚLAD
WĘGLOWY
„Dawać przykład
ograniczania własnych
emisji CO2”

PODRÓŻE
Flota pojazdów, podróże

ZUŻYCIE
ZASOBÓW
Zasoby: woda,
energia, informatyka itd.

OGRANICZENIE EMISJI
DZIĘKI OFERCIE
„Być aktorem gospodarki
niskoemisyjnej”

PRODUKCJA

TYLKO BUDOWA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Materiały:
kruszywa,
otaczarnie itd.

Emisje z budowy
(+ emisje z materiałów)

Emisje w pełnym cyklu życia budynku
lub budowli (materiały, budowa,
eksploatacja)

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Cel: znacząco obniżyć
emisyjność własną

OBSZAR ZEWNĘTRZNY

MIASTA

OBSZAR WEWNĘTRZNY

HISTORIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO

STRATEGIA / DZIAŁANIA WYPRZEDZAJĄCE
Cel: poszerzyć i podnieść wartość
naszej oferty niskoemisyjnej
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STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY

Aby opracować niskoemisyjną ofertę techniczną i handlową,
musimy uwzględniać wyzwania klimatyczne w następujących pięciu obszarach:

OGRANICZANIE EMISJI CO2 WSPÓLNYM WYZWANIEM GRUPY I JEJ INTERESARIUSZY

- projektowanie i budownictwo niskoemisyjne,
- gospodarka o obiegu zamkniętym, od ekoprojektowania
po realizację projektów budynków o zamiennych funkcjach użytkowych (na przykład biurowców, które można
łatwo przystosować dla potrzeb lokali mieszkalnych),
- prostota, efektywność energetyczna i obniżenie emisyjności koszyka energetycznego,
- ekomobilność,
- szkolenia wewnętrzne dla naszych pracowników
dotyczące niskoemisyjności i wyzwań klimatycznych.

Klienci publiczni i prywatni mają oczywiście swobodę wyboru, niemniej naszym zadaniem jest
proponowanie im rozwiązań alternatywnych zgodnych z wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi w całym cyklu życia inwestycji.
Jest to tym bardziej sensowne, że zapotrzebowanie klientów na oferty niskoemisyjne stale
rośnie, m.in. dzięki coraz silniejszym zachętom i korzyściom wynikającym z przepisów ustawowych, dzięki możliwości polepszenia swojego wizerunku lub po prostu dzięki odpowiedzialnej
postawie inwestorów publicznych i prywatnych.

Strategia ta jest zgodna z realizacją celów zrównoważonego
rozwoju określonych przez ONZ:
- budowa stabilnej infrastruktury dla wszystkich
(CZR nr 9),
- uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu
społecznemu (CZR nr 11) oraz
- podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom (CZR nr 13).

JEAN-LUC BARAS,
DYREKTOR DS. ZAKUPÓW EIFFAGE
„W realizacji zadania polegającego na dostarczeniu
szybkich i skutecznych rozwiązań niskoemisyjnych
bardzo ważną rolę odgrywają relacje z dostawcami. Wyzwania te stymulują nowe formy współpracy partnerskiej z dużymi firmami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, i start-upami dążącymi do
wspólnych celów”.
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• KLIENCI

• DOSTAWCY
W roku 2019 grupa Eiffage korzystała z usług ponad 1 500 dostawców w ramach umowy
ramowej o wartości zakupów ponad 2,1 miliardów euro; dla porównania całkowity wolumen
zakupów wyniósł ponad 7,8 miliardów euro (dla obszaru Francji). Dostawcy są zasadniczą składową naszego modelu biznesowego i w związku z tym są de facto jednym z kluczowych czynników sukcesu przechodzenia ku modelowi niskoemisyjnemu. Oprócz korzystania ze współpracy
partnerskiej z klientami i dostawcami do testowania nowatorskich rozwiązań niskoemisyjnych,
systematycznie sprawdzamy ślad węglowy ofert sporządzanych przez nasze jednostki operacyjne.
Weryfikacja ta wykonywana jest za pomocą narzędzia stworzonego przy udziale niektórych
dyrekcji pomocniczych Grupy (dyrekcji IT, technicznej, ds. zrównoważonego rozwoju, ds. zakupów oraz dyrekcji handlowych). Jest ono połączeniem oprogramowania kosztorysowego
z oficjalnymi bazami danych na temat emisji CO2. Dzięki temu, przy okazji opracowywania
kosztorysu w walucie euro, sporządzany jest również bilans CO2 dla danego projektu. Pierwszą
jednostką, która od kwietnia 2020 roku zostanie wyposażona w ten cyfrowy interfejs do kosztorysowania i oszacowywania wielkości emisji, będzie półka zależna „Eiffage Route”.
• SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
W kwietniu 2018 roku, poprzez swojego Prezesa Zarządu, Eiffage oficjalnie przystąpiła i zobowiązała się wspierać inicjatywę o nazwie „Pacte Finance Climat” powołaną do życia przez
klimatologa Jeana Jouzela, byłego wiceprzewodniczącego Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu (IPCC) i współlaureata pokojowej Nagrody Nobla z roku 2007.
Inicjatywa ta ma na celu pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji służących do zwalczania skutków zaburzeń klimatycznych na terytorium Unii Europejskiej i jest zapowiedzią
utworzenia europejskiego banku klimatu.
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Wspieranie
zmian przez
innowacyjność
W Grupie, której przedmiot działalności od zawsze związany był z technicznym i technologicznym doświadczeniem jej
jednostek i pracowników, innowacyjność jest najważniejszym
czynnikiem decydującym o atrakcyjności i konkurencyjności.
Innowacyjność jest jednym z trzech filarów planu strategicznego. Jest ona również najskuteczniejszym i najwłaściwszym
narzędziem, jakim dysponuje komitet wykonawczy do prowadzenia działań na rzecz transformacji ekologicznej i energetycznej.
Dlatego właśnie Prezes Dyrektor Generalny podjął decyzję
o przystąpieniu do opracowywania, od stycznia 2017 roku,
dodatkowych narzędzi finansowych stanowiących uzupełnienie środków, jakimi dysponują branże operacyjne, aby
przyśpieszyć proces tworzenia i wprowadzania na rynek
zrównoważonych rozwiązań innowacyjnych wspierających
transformację ekologiczną naszych branż.
Chodzi zwłaszcza o wspieranie:
•
•
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Prac nad innowacjami będącymi efektem działalności badawczo-rozwojowej Grupy oraz wniosków racjonalizatorskich pracowników,
Projektów doświadczalnych i realizowanych wspólnie
z partnerami zewnętrznymi, publicznymi lub prywatnymi: dostawcami, klientami, ośrodkami badawczymi
i uczelniami wyższymi.

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY
Przeznaczony specjalnie do eliminowania śladu węglowego ofert fundusz o nazwie „E-Face”
(będący akronimem „Eiffage - fonds d’arbitrage carbone énergie”, tj. „Eiffage – fundusz hedgingowy CO 2 i energetyki”), służy do finansowania różnicy między kosztami klasycznego, wysokoemisyjnego rozwiązania technicznego a kosztami alternatywnego rozwiązania
niskoemisyjnego.
Fundusz ten został utworzony w roku 2011 dla wspierania innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych przy
okazji budowy linii kolei dużych prędkości łączącej Bretanię z regionem Pays de la Loire. Od roku 2017 jest
on upowszechniany w całej Grupie. Fundusz „E-Face” pozwala znieść blokadę finansową spowalniającą
prace nad wdrażaniem nowych rozwiązań niskoemisyjnych, które nie osiągnęły jeszcze statusu rozwiązań
stosowanych na skalę przemysłową.
Fundusz wspiera również ekosystem R&D dotyczący produktów i technologii niskoemisyjnych, opracowywanych przez Grupę lub proponowanych przez dostawców bądź partnerów,
dzięki czemu rozwiązania takie mają szansę zaistnieć, mogą zostać zastosowane w praktyce,
docenione i powielane.
Od roku 2017 ze wsparcia tego skorzystało już 50 innowacyjnych projektów we wszystkich segmentach
działalności grupy Eiffage.

ZNACZĄCE WYDARZENIA DLA GRUPY
W LATACH 2019/2020

ZARZĄDZANIE

WEWNĘTRZNY FUNDUSZ
INNOWACYJNOŚCI

MAJ 2019
Refinansowanie na kwotę 5,1 Mld € (2 Eiffage
/ 3,1 APRR i Eiffarie) z kryterium środowiskowym
LUTY 2019
Zakup spółki Savare wyspecjalizowanej w budownictwie
drewnianym
LIPIEC 2019
Zakup spółki B3Ecodesign zajmującej się upcyklingiem
kontenerów

RAPORT O KLIMACIE TCFD

OD 2017 ROKU
50 innowacji z różnych sektorów
działalności uzyskało wsparcie
finansowe

KWIECIEŃ 2020
Opublikowanie pierwszego raportu Eiffage o klimacie
GRUDZIEŃ 2019
Podwyższenie oceny CDP (B)

INNOWACYJNOŚĆ
WEWNĘTRZNA

PROJEKTY WZORCOWE
• Smartseille I i II w Marsylii
• Ekodzielnica LaVallée w Châtenay-Malabry
• Wieżowiec Hypérion w Bordeaux

WRZESIEŃ 2019
Kampania pomysłów na rozwiązania niskoemisyjne
zebrano 586 pomysłów ze wszystkich branż

SZKOLENIA

OD 2018 ROKU
• Szkolenia on-line dla pracowników Eiffage
dotyczące niskoemisyjności
• Kosztorysowanie połączone z bilansem CO2

OPEN INNOVATION

LISTOPAD 2019
Współpraca partnerska między Eiffage a Uniwersytetem
Gustave Eiffel, m.in. w sprawie technologii nasycania
betonu CO2
CZERWIEC 2019
Utworzenie klubu przemysłowego CO2 Sekoya
STYCZEŃ 2020
Wybór laureatów spośród 57 zebranych rozwiązań
niskoemisyjnych

Kontrolować nasze
ryzyka i oceniać
wykonanie
zobowiązań
ANALIZA ZAGROŻEŃ CSR
W roku 2019 Dyrekcja ds. zarządzania ryzykami i zgodnością
opracowała nową mapę ryzyk związanych ze społeczną i środowiskową odpowiedzialnością biznesu. W pracach wzięły
również udział dyrekcje ds. zrównoważonego rozwoju i innowacyjności transwersalnej oraz inne zainteresowane działy
(RH, prewencji, zakupów itd.). Mapa została zatwierdzona
przez komitet audytowy Zarządu Grupy. W niniejszym raporcie przedstawiamy dwanaście ryzyk CSR uznanych za najistotniejsze, bez ograniczania się tylko do ryzyk bezpośrednio związanych z problematyką klimatu. Istotnie, większość
z tych ryzyk jest ze sobą silnie powiązana lub wręcz wzajemnie na siebie oddziałuje.
Na przykład ryzyko niedostosowania produktów i usług
oferowanych przez Grupę do zmian klimatu jest bezpośrednio skorelowane z ryzykiem obniżenia satysfakcji pracowników z pracy w naszej spółce lub z ryzykiem niskiej społecznej
akceptowalności naszych działań.
ZWIĘKSZENIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE KONKURENCYJNOŚCI
MIĘDZY PRACOWNIKAMI
2016

2017

2018

2019

Zatrudnienie roczne
(umowy o pracę na czas
określony i nieokreślony)

4,182

5,584

7,042

7,814

Wzrost w %

-

+33%

+26%

+11%

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY

OMÓWIENIE RYZYK KLIMATYCZNYCH
W roku 2019 dokonano szczegółowej analizy ryzyka klimatycznego w ramach prac nad naszą
strategią CO2 i analizy zagrożeń i szans związanych z klimatem. Ustalono trzy główne zagrożenia:
•

Ryzyka związane z transformacją:

- Zidentyfikowane zostało ryzyko niedostatecznych kompetencji zespołów w obliczu zmian
zachodzących w naszych specjalnościach w kontekście wyzwań klimatycznych.Będąc grupą zdecentralizowaną, Eiffage musi zapewniać ustawiczne szkolenia wszystkich pracowników na temat
skutków wyzwań klimatycznych dla metod i technik pracy w sektorze budownictwa i robót publicznych.Na przykład branża budowlana Eiffage dysponuje przeważnie pracownikami budowlanymi posiadającymi doświadczenie głównie w wykonywaniu konstrukcji z klasycznej masy betonowej. Przejście na materiałową technologię mieszaną, z zastosowaniem różnych materiałów
niskoemisyjnych, betonu z recyklingu, biomateriałów i drewna, wymaga odpowiednich kompetencji technicznych, których uzyskanie możliwe jest tylko dzięki prowadzeniu intensywnych
programów szkoleniowych.
- Kolejne zidentyfikowane ryzyko związane z transformacją dotyczy atrakcyjności marki Eiffage
jako pracodawcy. Sektor budownictwa i robót publicznych stale odczuwa niedobór wykwalifikowanych pracowników budowlanych, we Francji jest to szczególnie widoczne w regionie
Île-de-France, gdzie realizowane są duże projekty budowy infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym firmy z tego sektora silnie rywalizują ze sobą
w pozyskiwaniu najlepszych pracowników, od projektantów, poprzez project managerów i kierowników budowy po specjalistów z poszczególnych branż technicznych. Rosnąca świadomość
znaczenia wyzwań klimatycznych u nowo zatrudnianych młodych pracowników oraz zwracanie
przez nich uwagi na to, czy wyzwania te są uwzględniane w poszczególnych branżach Grupy
i czy podejmowane są odpowiednie przeciwdziałania, w dużej mierze decyduje o atrakcyjności
zatrudnienia i jest poważnie traktowane przez dyrekcję HR.

FRANCK GAUTHIER
DYREKTOR HR - EIFFAGE CONSTRUCTION
„Mamy stały kontakt z inżynierskimi i uniwersyteckimi uczelniami wyższymi i widzimy,
jak szybko zmieniają się dziś kryteria wyboru przez młodych ludzi miejsca zatrudnienia.
Od swojego przyszłego pracodawcy wymagają oni m.in. podejmowania sensownych
działań w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu oraz
dostarczenia namacalnych dowodów na skuteczność tych działań”.

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNA I ZOBOWIĄZANIA GRUPY

SCENARIUSZE ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE

KATALOG GŁÓWNYCH RYZYK CSR WŁĄCZONYCH W ROKU 2019 DO MAPY RYZYK
RYYZKO

Przeprowadzona w roku 2019 w całej Grupie analiza klimatyczna miała dwa cele:
- sformalizowanie ryzyk i szans związanych ze zmianami
klimatu oraz

WYSOKIE

Środowisko

- opracowanie strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych
zgodnej z celami Porozumienia paryskiego.
Przy modelowaniu strategii redukcji gazów cieplarnianych
wykorzystaliśmy inicjatywę „Science-Based Targets” (SBT),
aby na jej podstawie zdefiniować cele redukcji gazów cieplarnianych stosownie do danych naukowych na temat
klimatu.
Postanowiliśmy zastosować metodę sektorową (SDA Sectorial Decarbonization Approach), najczęściej stosowaną
i precyzyjniejszą od innych metod, zwłaszcza ekonomicznych.

Przedsiębiorstwo

Społeczeństwo

Równość szans

POWAŻNE

Deficyt
surowców
nieodnawialnych

Przystosowanie
produktów i usług
Eiffage do zmian
klimatu

Atrakcyjność
Grupy i zdolność
do utrzymania
pracowników

Wiedza
i umiejętności
praktyczne
pracowników

Oddziaływanie
operacji na
środowisko
naturalne

Zdrowie
i bezpieczeństwo
pracowników

Zdrowie
i bezpieczeństwo
podwykonawców

Akceptowalność
naszych działań
i projektów

Następnie zastosowaliśmy dwa scenariusze:
- scenariusz „BAP” („business as planned”) zakładający
wzrost obrotów Grupy bez redukcji emisji,
- scenariusz „celu SBT” zgodny ze scenariuszem 2°C.
Przeprowadziliśmy zatem analizę zgodnie z wybraną metodą, z uwzględnieniem danych na temat emisji za rok 2017
w zakresach 1 i 2 Grupy, a uzyskane wyniki oraz określone liczbowo cele redukcji emisji CO2 podajemy w części
pt. „Kierowanie i kontrola”.
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Etyka i zarządczość

Utrata, kradzież
i nielegalne wykorzystanie danych
osobowych

Wywiązywanie się
ze zobowiązań
Eiffage w obszarze
CSR przez jednostki
operacyjne

Etyka i zgodność
z przepisami, zwłaszcza dotyczącymi
ochrony środowiska

Ryzyka współzależne od siebie lub związane bezpośrednio bądź pośrednio z wyzwaniami klimatycznymi

• Ryzyka fizyczne: powtarzające się ekstremalnie intensywne opady deszczu na skutek
zaburzeń klimatu są ryzykiem fizycznym dla działalności Eiffage, a zwłaszcza dla funkcjonowania kopalni kruszyw. Grupa jest właścicielem 67 oraz współużytkownikiem 37 kopalni kruszyw,
z których dostarczany jest materiał skalny po kontrolowanych kosztach dla jednostek operacyjnych Grupy. Zidentyfikowano ryzyko przerwania dostaw w przypadku zalania zakładów
wytwórczych, czego skutkiem może być potencjalne zagrożenie dla ciągłości naszych robót.
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WDRAŻANIE
STRATEGICZNYCH
KIERUNKÓW
I ROZPOZNANYCH SZANS

Fasada fundacji Luma,
Arles Architecte Franck Gehry;
realizacja Eiffage Métal
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Zgodnie ze strategią niskoemisyjności omówioną na
stronie 12 uważamy, że dążenie do przykładności w ograniczaniu emisji CO 2 w obszarze wewnętrznym (zakresy
1 i 2) jest wprawdzie konieczne do tego, by nasze zaangażowanie postrzegane było jako wiarygodne, niemniej jest
to jeszcze niewystarczające, by zobowiązanie to w pełni
zdefiniować.
Istotnie, wszyscy interesariusze Grupy Eiffage oczekują
od niej, jako od eksperta i dostawcy systemowych rozwiązań dla zrównoważonego miasta i infrastruktury, ofert
na całościowe rozwiązania techniczne charakteryzujące
się niskoemisyjnością, tj. ofert, które dzięki połączeniu
umiejętności praktycznych z doświadczeniem pozwolą
zredukować emisje CO2 w całym łańcuchu wartości danego
projektu. Dziś panuje przekonanie, że tylko oferty niskoemisyjne mogą przyczynić się do tworzenia zrównoważonego
miasta i infrastruktur (zakres 3) w trudnym kontekście
klimatycznym.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną zobowiązania
Grupy dotyczące niej samej, a przede wszystkim ważniejsze zagadnienia, w przypadku których podjęcie wyzwań
klimatycznych staje się szansą dla biznesu związanego
z oferowaniem rozwiązań niskoemisyjnych lub obniżających
emisje CO2.

FABIEN AVON,
FACILITY MANAGEMENT EIFFAGE
„Podjęliśmy stanowcze zobowiązanie przekształcenia zasobów budowlanych Grupy w rozwiązania niskoemisyjne, idąc w kierunku pozytywnych
energii i wykorzystując umiejętności praktyczne
wszystkich branż w tej dziedzinie”.
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Kierunek 1: nasze
zobowiązania dotyczące
Grupy
Eiffage stara się ograniczyć swój wewnętrzny ślad węglowy, wynikający głównie ze zużycia energii
na potrzeby własne oraz zużycia paliwa na potrzeby floty pojazdów (samochodów osobowych,
ciężarowych i maszyn budowlanych).
(patrz bilans CO2, obszar 1 i 2, w rozdziale „Kierowanie i kontrola”)
Na podstawie przeprowadzanych od roku 2015 obowiązkowych audytów energetycznych zdefiniowane zostały działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i obniżenie kosztów ogólnych działalności. W roku 2019 przeprowadzona została kolejna kampania audytów w 41 jednostkach operacyjnych Grupy.
Na podstawie zaleceń poaudytowych zaktualizowanych w pierwszym półroczu 2020 roku i zatwierdzonych przez instytucję certyfikującą, komitet wykonawczy Grupy uzyskał najnowsze
obiektywne dane, które wykorzysta do zaktualizowania działań mających na celu ograniczenie
wewnętrznego śladu energetycznego.
Podjąwszy strategiczną decyzję podążania ścieżką niskoemisyjności, Grupa nasza musi wykazać
się przykładnością, zwłaszcza poprzez politykę inwestycyjną i zarządzania naszymi nieruchomościami zgodną z nowym modelem transformacji energetycznej budynków biurowych, wykorzystując do tego następujące środki:
•
•

wzajemnie uzupełniające się doświadczenia eksperckie poszczególnych branż
pozwalające grupie opracować gotowe rozwiązania „pod klucz”,
rozwiązania opracowane środkami własnymi lub we współpracy z partnerami,
charakteryzujące się niską emisją gazów cieplarnianych i opłacalnych ekonomicznie.

Transformacja naszych zasobów budowlanych jest również okazją do potwierdzenia naszej roli
przedsiębiorstwa przyjaznego dla ludzi i solidarnego, dzięki polepszaniu warunków pracy pracowników i włączaniu ich w realizację naszych projektów, które coraz bardziej stają się elementem składowym ich bezpośredniego otoczenia.
Raport Klimatyczny Eiffage 2020

Kierunek 2: wdrażanie w obrębie
naszych działalności. Projektowanie
i budownictwo
niskoemisyjne

NASZE ZASADY
Włączać do każdego łańcucha wartości cel, jakim jest
budownictwo niskoemisyjne, w odniesieniu do urbanistyki,
architektury, inżynierii, wykonawstwa robót, użytkowania
budynku oraz jego wyłączenia z eksploatacji.
Uzyskać wiedzę ekspercką z zakresu „koszyka materiałów
niskoemisyjnych” zgodnie z zasadą „właściwy materiał stosowany we właściwym miejscu”, z poszanowaniem lokalnej
tradycji budowlanej.

WARUNKI SUKCESU
Stosować budowlane technologie niskoemisyjne w jednostkach operacyjnych.
Skutecznie szkolić pracowników budowlanych w zakresie
posługiwania się i stosowania dawnych i nowoczesnych
materiałów niskoemisyjnych.
Przy doborze materiałów systematycznie kierować się
kryteriami bliskości (tj. wykorzystywać źródła materiałów
zlokalizowane w pobliżu budowy).
Wypróbowywać nowe rozwiązania i stosownie do przypadku wpływać na aktualizację przepisów.
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OPRACOWANIE „KOSZYKA MATERIAŁÓW” NISKOEMISYJNYCH
Szansa dla działalności operacyjnej: stworzyć bazę materiałów niskoemisyjnych dla różnych zastosowań. Materiały używane do realizacji projektów budowlanych stanowią około 60 % bilansu
CO2 nowego budynku. Dlatego w ramach naszej działalności budowlanej coraz częściej sięgamy do „koszyka materiałów” zawierającego materiały nowej generacji oraz materiały dawne
i ponownie sprawdzone. Zwracamy uwagę na wyższy wskaźnik ekologiczny i środowiskowy oraz
na możliwość podniesienia ogólnego komfortu mieszkania. W celu uwzględnienia tych dwóch
aspektów, Dyrekcja ds. Zakupów opracowuje obecnie środowiskową bazę produktów na podstawie danych pozyskanych z analizy cyklu życiowego wyrobów budowlanych i wyposażenia.
Po uproszczeniu tych danych podjęta zostanie decyzja o wyborze rozwiązań o najmniejszej sile
oddziaływania. Biomateriały i geomateriały, nowe rodzaje mas betonowych o obniżonej emisyjności lub technologia recyklingu betonu umożliwiająca magazynowanie w nim CO2: to tylko
niektóre z oferowanych przez nas rozwiązań przemysłowych i handlowych, owoc pracy działu
R&D, dzięki którym można iść szybciej i dalej.
Modularność, przebudowa obiektów przemysłowych i projekty o zamiennym przeznaczeniu,
mogące pełnić funkcje biurowe lub mieszkaniowe, pozwalają dziś stosować innowacyjne i dające się łatwo powielać rozwiązania, lepiej przystosowane do zmiennych potrzeb użytkowych,
uwzględniające cały cykl życia budynku i przyjazne dla zasobów naturalnych.
STAWIAMY NA BIOMATERIAŁY
Szansa dla działalności operacyjnej: skonsolidować lokalnych dostawców biomateriałów.
Biomateriały, czyli materiały pochodzenia biologicznego, charakteryzują się z reguły słabym śladem ekologicznym, a ich produkcja przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lokalnej gospodarki, jeżeli surowce do ich wytworzenia dostępne są w regionie, w którym prowadzimy działalność. Do wykonywania działalności budowlanej stosujemy więc materiały pozyskiwane z upraw
leśnych (drewno i surowce pochodne) oraz rolnych (konopie, słoma, len lub korek).
Dzięki swoim właściwościom ocieplającym i izolacyjnym, biomateriały pozwalają polepszyć jakość powietrza wewnątrz budynków; mają one również dobre właściwości higrometryczne, akustyczne i estetyczne, dzięki czemu są atrakcyjnym rozwiązaniem podnoszącym komfort przebywania w finalnym produkcie, jakim jest lokal mieszkalny.
Aby korzystać z doradztwa technicznego i poszerzać swoje kompetencje w zakresie stosowania
tych nowych produktów, często o bardzo specyficznych właściwościach, Eiffage od wielu już lat
współpracuje ze spółką Karibati, która jest specjalistą w tej dziedzinie.
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Eiffage uważa, że system identyfikowalności używanego
drewna, od jego ścinki w lesie po dostarczenie materiału
na plac budowy, jest konieczny do prawidłowego mierzenia
śladu węglowego Grupy. W związku z tym, od roku 2016
Grupa podaje informacje o źródle pochodzenia używanego
przez siebie drewna, wystawiając „etykietę zaświadczającą
o tym, że drewno zostało pozyskane z upraw leśnych”, certyfikowaną przez „Product DNA”, szwajcarską kancelarię
specjalizującą się w identyfikowalności surowców.
Podobnie jak drewno, inne biomateriały również pozwalają polepszyć bilans CO2 budynku, dlatego Grupa Eiffage
uznała, że warto skonsolidować doświadczenia i referencje
dotyczące stosowania betonu, konopi, drewna i lnu lub
technik izolowania konstrukcji za pomocą wełny drzewnej,
waty celulozowej, prasowanej słomy lub korka.
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA DREWNA

materiał odnawialny,
jeżeli pochodzi z planowo
zarządzanej gospodarki
leśnej

odpad jest surowcem
wtórnym, zwłaszcza dla potrzeb wytwarzania energii

rozwój lokalny, jeżeli istnieje
system identyfikacji pochodzenia surowca

strona 20

WIEŻOWIEC „HYPÉRION” Z DREWNA POZYSKANEGO LOKALNIE: WYZWANIE
DLA WYSOKOŚCI
Szansa dla działalności operacyjnej: wznosić nowe budynki przy użyciu materiałów niskoemisyjnych pozyskiwanych
lokalnie.
Eiffage wraz z biurem architektonicznym Jean-Paul Viguier et Associés realizuje projekt 16-piętrowego wieżowca
mieszkalnego o konstrukcji betonowo-drewnianej. Dzięki lekkości i sztywności elementów wykonanych z drewna
litego klejonego krzyżowo (CLT) w połączeniu z wytrzymałością drewnianych elementów z klejonki możliwe było
podjęcie wyzwania, jakim jest budowa tak wysokiego budynku. Fasady zaprojektowano jako prefabrykowane
okładziny drewniane. W ramach prac nad tym projektem opatentowane zostały dwa rozwiązania techniczne. Partnerem inwestycji są władze miasta Bordeaux. W roku 2017 Rząd Francji nadał temu projektowi certyfikat „Wzorcowe
rozwiązanie przemysłowe dla zrównoważonego miasta”.

CHRISTIAN BIRBAUD,
DYREKTOR EIFFAGE CONSTRUCTION NA REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
„Zrównoważone budownictwo to wyzwanie ekologiczne, ekonomiczne i kulturowe.
Wracając do stosowania dawnych materiałów, takich jak drewno, i łącząc je z nowoczesnymi technologiami i materiałami, stosujemy właściwy materiał we właściwym miejscu,
a przyświecają nam dwa cele: zapewnić rozwiązanie zrównoważone i powtarzalne”.
NOWE SPOJRZENIE NA BETON JAKO MATERIAŁ EKOLOGICZNY

reguluje klimat

magazynowanie CO2

Szansa dla działalności operacyjnej: upowszechniać stosowanie materiału niskoemisyjnego o właściwościach fizycznych
i technologii wykonania zbliżonych do betonu.
Beton jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Jest to również materiał zawierający dużo związków
węgla. Stąd konieczność wynalezienia nowej technologii betonu. Eiffage uczestniczy w pracach doświadczalnych nad
stworzeniem nowych generacji niskoemisyjnych mas betonowych, których całościowy proces wytwarzania pozwala
ograniczyć emisje na różnych etapach i w różnych aspektach: wypalania klinkieru, zwiększania efektywności energetycznej
wytwórni, stosowania paliw alternatywnych lub odzysku/wykorzystania ciepła generowanego w procesie przemysłowym.
Z uwagi na fakt, że zmiana materiału wymusza zmiany na etapie projektowania i wznoszenia budynków, odpowiednio
dostosowujemy nasze technologie, dążąc do optymalizacji konstrukcji i zmniejszania zużycia surowców.

ATELIERS GAITÉ MONTPARNASSE: EKSPERYMENTALNE ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
NISKOEMISYJNYCH
materiał energooszczędny

Szansa dla działalności operacyjnej: testowanie betonu niskoemisyjnego we współpracy z klientem świadomym wyzwań
klimatycznych.Przy realizacji tego projektu tradycyjne masy betonowe z cementu portlandzkiego CEM I zastąpiono
niskoemisyjnymi betonami nowej generacji. Ponadto dzięki współpracy z firmą Hoffmann Green Cement Technologies
wykonano schody prefabrykowane „o bardzo niskiej emisyjności” wyprodukowane głównie z żużli wielkopiecowych.
Jest to pierwsza taka realizacja we Francji.
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STOSOWANIE BUDOWLANYCH TECHNOLOGII
NISKOEMISYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI OPERACYJNE
W roku 2018 i 2019 branża budowlana Eiffage poszerzyła
swoją gamę technologii budowlanych o technologię „suchą”,
będącą alternatywą dla „mokrej” technologii betonowej.
Od roku 2018 Grupa Eiffage korzysta z doświadczenia
spółki Savare specjalizującej się w produkcji drewnianych
komponentów, konstrukcji, dźwigarów i słupów. W ten
sposób uzupełniono kompetencje utworzonej dziesięć lat
temu jednostki o nazwie „Eiffage Construction Industrie”,
która w swoich zakładach w Fresnay-sur-Sarthe produkuje
co roku 4000 prefabrykowanych łazienek. W lipcu 2019 roku
na rynek trafił niskoemisyjny model takiej łazienki wykonany
w konstrukcji drewnianej (łazienka Waood®).
W roku 2019 pozyskano spółkę B3 Ecodesign specjalizującą
się w projektowaniu i budowie ekologicznych i tanich lokali
mieszkalnych na bazie kontenerów używanych w transporcie morskim. Ta technologia upcyklingu spełnia kryteria
niskoemisyjności i wpisuje się w logikę gospodarki o obiegu
zamkniętym, pozwalając przekształcić zużyte kontenery
w pełnowartościowe lokale i wydłużyć w ten sposób ich
żywotność.
Dzięki wykorzystaniu kompetencji w dziedzinie biomateriałów
(Savare), upcyklingu (B3 Ecodesign) i prefabrykacji (ECI),
Eiffage Construction stworzyła mocny zespół 300 pracowników stosujących systematycznie rozwiązania budowlane
niskoemisyjne, będący uzupełnieniem tradycyjnych brygad
budowlanych.
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ZRZESZENIE FIRM PROMUJĄCYCH ROZWIĄZANIA NISKOEMISYJNE
Aby przyśpieszyć wprowadzanie rozwiązań niskoemisyjnych na szeroką skalę oraz na etapie poprzedzającym przetargi, w czerwcu 2019 roku, we współpracy z firmą Impulse Partners specjalizującą się w innowacyjności, Eiffage uruchomiła cyfrową platformę o nazwie Sekoya, w całości
przeznaczoną do ewidencjonowania materiałów i technologii niskoemisyjnych.
Platforma Sekoya ma służyć do darmowego publikowania informacji o niskoemisyjnych rozwiązaniach z poszczególnych dziedzin, tworzonych przez francuskie start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa lub korporacje, i do rekomendowania ich dla potrzeb sporządzania ofert przetargowych.
Wszystkie rozwiązania traktowane są na równych warunkach, nikt nie korzysta z prawa do wyłączności. Dzięki temu oferta może lepiej spełnić oczekiwania klientów, którym zależy na obniżeniu
emisyjności ich działalności.
W czerwcu 2019 roku do inicjatywy tej przystąpiło ośmiu partnerów, przedstawicieli całego łańcucha
wartości sektora budowlanego. Tak powstał klub przemysłowy Sekoya, którego członkowie dzielą
się swym doświadczeniem eksperckim i promują rozwiązania niskoemisyjne w swoich obszarach
działalności. Do klubu Sekoya przystąpiły firmy Covivio, Gerflor, GRDF, Legrand, Saint-Gobain
i Vicat oraz Union Sociale pour l’Habitat reprezentująca instytucje odpowiedzialne za mieszkania
socjalne, a także CSTB, najważniejszy francuski ośrodek badawczo-certyfikujący z branży budowlanej. Wspólnie przeprowadziły pierwszy konkurs na innowacyjne rozwiązania z sześciu dziedzin:
nowe mobilności, projektowanie i budownictwo niskoemisyjne, gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna i inżynieria ekologiczna, metody i narzędzia, energie odnawialne
i efektywność energetyczna.
W ciągu trzech miesięcy za pośrednictwem platformy on-line zgłoszonych zostało 57 rozwiązań.
Dziesięciu wyłonionych laureatów współpracuje obecnie z jednostkami operacyjnymi Eiffage
jako partnerzy klubu przemysłowego, a opracowane przez nich rozwiązania wykorzystywane są
w projektach operacyjnych.
W ten sposób platforma Sekoya stała się francuskim klubem przemysłowym promującym rozwiązania niskoemisyjne, potwierdzając, że dzięki połączeniu wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin
przemysłu można iść dalej i szybciej ku gospodarce budownictwa niskoemisyjnego.
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Gospodarka
w obiegu
zamkniętym
NASZE ZASADY
Upowszechniać stosowanie materiałów z odzysku lub
odnawialnych dla potrzeb naszych działalności
Wydłużyć żywotność budowli i materiałów przez ułatwienie ich recyklingu i powtórnego użycia
Sprzyjać przekształcaniu naszych technologii produkcyjnych i maksymalnie ograniczać ilość odpadów nienadających
się do ponownego wykorzystania
Współpracować z interesariuszami – profesjonalistami,
ośrodkami naukowymi i stowarzyszeniami, w ramach wspólnych inicjatyw rozwojowych

WARUNKI SUKCESU
Wdrożyć politykę zrównoważonego zarządzania
zasobami
Zintensyfikować i przyśpieszyć nasze działania w zakresie
innowacyjności ekologicznej
Oceniać, kierować i kontrolować skuteczność naszych
rozwiązań.
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Z uwagi na wyczerpywanie się dostępnych
zasobów, energii, wody lub wszelkiego rodzaju materiałów pochodzenia naturalnego,
gospodarka o obiegu zamkniętym jest jedynym akceptowalnym dziś modelem rozwoju.

PORÓWNANIE TECHNOLOGII
RECYTAL-ARM® Z KLASYCZNĄ
TECHNOLOGIĄ DROGOWĄ
Technologia
odniesienia

Recytal-ARM®

Przyjęcie tego modelu wiąże się ze zmianą
naszego sposobu projektowania, wytwarzania i budowania budynków i infrastruktury.
Jest to tym bardziej zasadne, że gospodarka o obiegu zamkniętym idealnie wpisuje
się w proces zmian społecznych i w nową
logikę współpracy partnerskiej, w dążeniu
ku bardziej akceptowalnemu modelowi,
bliższemu realiom lokalnym.

HERVÉ DUMONT
DYREKTOR DS. BADAŃ NAD
PRZYSZŁOŚCIĄ, TECHNIKI
I ROZWOJU EIFFAGE ROUTE
„Wybudowanie drogi bez
asfaltu, w 100% z materiałów
z odzysku, jest możliwe, ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki
eksperymentalnym budowom
prowadzonym we współpracy
z samorządami terytorialnymi,
z każdym dniem przybliżamy
się do stworzenia technologii
drogowej zgodnej z gospodarką
o obiegu zamkniętym i korzystającą ze środków chemicznych
pochodzenia roślinnego”.

(mieszanka mineralno-asfaltowa
wbudowywana
na gorąco)

Recykling

100%

18%
(średnia krajowa)

Temperatura
technologiczna

Przyczynia się do
regulacji klimatu

130°C - 180°C

Stosowanie
zasobów
nieodnawialnych

0%

100%

Gospodarka
o obiegu
zamkniętym

Surowce

Bilans CO2
surowców

Całkowita:

ponowne użycie 100%
materiałów pochodzenia
lokalnego

Poix tall oil:

pochodzenia roślinnego,
100% biomateriałów

Emisje poix tall oil
=
- 2,91 t CO2 / t
(Źródło: ACV VERSo /
Eiffage)

Częściowa:

asfalt z ropy naftowej
100 % z importu

Asfalt:

produkowany z przerobu ropy naftowej
0% biomateriałów

Emisje asfaltu
=
+0,247 t CO2 / t
(Źródło: Seve®)

Emisje gazów
cieplarnianych

100 % minimum

-

Energochłonność
technologii

5% średnio

-

Sposób oddziaływania
na klimat

Magazynowanie CO2

Emisje gazów
cieplarnianych
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DROGA KU GOSPODARCE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Szanse dla jednostek operacyjnych: rozwijanie konkurencyjnej działalności opartej na pełnym
recyklingu zasobów naturalnych i zastąpieniu produktów drogowych ropopochodnych biomateriałami pochodzenia roślinnego.
Aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia się od zmiennych cen asfaltu i kruszyw, Eiffage Route
od dwudziestu lat inwestuje w badania nad specjalnymi technologiami przerobu destruktu
asfaltowego bezpośrednio na placu budowy.
Zasada jest prosta: wykorzystać istniejące nawierzchnie jako źródło dostępnych materiałów,
których poszczególne składniki, pierwotnie dowiezione na budowę i wbudowane, mogą zostać
w całości ponownie wykorzystane na miejscu do budowy nowej nawierzchni.
W ten sposób Eiffage Route drastycznie ogranicza zapotrzebowanie na surowce skalne
pozyskiwane ze złóż naturalnych i prowadzi swoje budowy zgodnie z zasadami gospodarki
o obiegu zamkniętym, dążąc do ich neutralności emisyjnej.
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE NISKOEMISYJNE: NAWIERZCHNIA DROGOWA BEZ ASFALTU

Zrównoważona droga i biomateriały.
Nowa technologia Recytal-ARM®

Nowa technologia budowy nawierzchni drogowej Recytal-ARM® opracowana przez Eiffage
Route jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym systemowo ograniczyć emisje CO 2.
Po pierwsze, dzięki zastosowaniu emulsji Recytal® pochodzenia roślinnego, wytwarzanej
z produktów ubocznych przemysłu leśnego i papierniczego, z powodzeniem zastępującej
tradycyjną emulsję asfaltową produkowaną z ropy naftowej. Po drugie, dzięki wykorzystaniu
samojezdnej maszyny służącej do przerobu destruktu asfaltowego bezpośrednio na placu
budowy, dzięki czemu możliwe jest znaczne ograniczenie emisji CO2 związanych z wytwarzaniem odpadów i ich transportem przez samochody ciężarowe.
Ta niezwykle obiecująca, unikatowa technologia, o około 10% tańsza od tradycyjnej technologii remontu nawierzchni drogowych przez wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na
gorąco (produkowanej z asfaltu i nowego kruszywa), uzyskała w roku 2017 nagrodę państwową (nadaną przez Komitet Innowacyjności Dróg i Ulic) oraz Nagrodę Inżynierii Terytorialnej
w ramach projektu „Mobilność, Transport, Infrastruktura drogowa”.
W maju 2019 roku technologia Recytal-ARM® uzyskała certyfikat „Produit Biosourcé®”
(„Produkt wytwarzany z biomateriałów”) jako pierwsze takie rozwiązanie we francuskim sektorze budowy dróg.
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MAGAZYNOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W BETONIE
ŚWIAT

FRANCJA

ZATRUDNIENIE

Roczne
wydobycie piasku

Roczne
zużycie kruszywa

Odpady sektora drogowego i robót publicznych

40 do 50
mld ton

435
mln ton

228
mln ton

Źródło: ONZ (2019

w tym
28% z recyklingu

w tym
odpady wytworzone
przez roboty publiczne:
182 mln ton
odpady w budownictwie:
46 mln ton
odpady z robót wykończeniowych:
10 mln ton

Źródło: Statista / UNPG (2017) / analiza sektora „Odpady
w budownictwie” (2019)

10.000
liczba miejsc pracy
utworzonych dla zapewnienia 70% recyklingu
odpadów z robót
wykończeniowych

Źródło: PREDEC

CHRISTIAN CLERGUE
DYREKTOR DS. INNOWACYJNOŚCI
- MATERIAŁÓW - REPREZENTACJI
EIFFAGE INŻYNIERIA LĄDOWA
„Żwir, piasek i woda to zasoby naturalne nadmiernie eksploatowane. Oparta na gospodarce
o obiegu zamkniętym technologia nasycania
dwutlenkiem węgla gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki pozwala chronić naturalne zasoby
kruszyw, odzyskiwać materiały na skalę masową
oraz magazynować CO2”.

Szansa dla działalności operacyjnej: stosować eksperymentalne rozwiązania polegające na masowym
recyklingu gruzu betonowego, aby chronić zasoby kruszyw naturalnych i magazynować dwutlenek węgla.
Ten unikatowy na skalę europejską projekt doświadczalny realizowany jest pod patronatem komitetu
naukowo-technicznego, w którego skład wchodzą badacze z IFSTTAR (Francuskiego Instytutu Nauk
i Technologii Transportu, Zagospodarowania i Infrastruktury), Uniwersytetu Gustave Eiffel oraz inżynierowie Eiffage z branży drogowej, inżynierii lądowej i budownictwa. 90 000 ton gruzu betonowego
pozyskanego z rozbiórki budynków pod budowę przyszłej ekodzielnicy LaVallée w Châtenay-Malabry
(w departamencie Hauts-de-Seine) zostało skruszonych, a następnie 98% tak wytworzonego kruszywa zostało ponownie użyte bezpośrednio na miejscu budowy, w tym dwie trzecie do budowy dróg
i infrastruktury, a jedna trzecia do wzniesienia nowych budynków. Zgodnie z wymaganiami normy, do
produkcji nowych mas betonowych wykorzystanych zostanie do 30% kruszyw z odzysku, przy czym
technologia ta jest jeszcze rzadko stosowana na szeroką skalę. Natomiast niektóre masy betonowe
mogą zawierać nawet do 60 % kruszyw z odzysku, w ramach doświadczalnej metody ewaluacji technicznej (ATEX) służącej do zatwierdzenia ich właściwości fizycznych i konstrukcyjnych. Oprócz tych
projektów dotyczących wykorzystania kruszyw z odzysku, w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadzona zostanie pierwsza próba ciśnieniowego nasycania betonów rozbiórkowych dwutlenkiem węgla.
Technologia „nawęglania destruktu betonowego” jest obiecująca, pozwala bowiem magazynować
dwutlenek węgla, a jednocześnie znacznie zwiększyć możliwości recyklingu starych kruszyw, obniżając
w ten sposób zapotrzebowanie na kruszywa nowe wobec wyczerpywania się zasobów kopalni i braku
możliwości utrzymania obecnej intensywnej eksploatacji złóż piasku.

01

WYBURZENIA

02

03

PRZEMIAŁ

BETONIARNIA

Przykład
ekodzielnicy LaVallée

90 000t gruzu

Magazynowanie CO2:
od 50 do 100 kg CO2
na tonę kruszywa
60 000 m3 kruszyw

7 000
m3

materiał
nadmiarowy

W 100%
PONOWNIE
WYKORZYSTANE
NA MIEJSCU

35 000 m3 zapotrzebowanie

VRD

Ułatwiony recykling
betonu

18 000 m3
zapotrzebowanie

BC
VRD

BCR

Oszczędność zasobów
naturalnych:
650 kg / tonę betonu

NASYCANIE CO

2
Po ich nasyceniu CO2,
kruszywo betonowe nabiera cech zbliżonych do
mineralnego kruszywa wapiennego

BC: Béton de construction, tj. beton budowlany
BCR: Béton de construction recyclé, tj. Beton budowlany w 100% z recyklingu zgodny z normą
VRD: Voiries et réseaux divers, tj. nawierzchnia drogowa i infrastruktura (warstwy podbudowy i mieszanka mineralno-asfaltowa)
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Racjonalność,
efektywność energetyczna i energie
odnawialne
NASZE ZASADY
Wspierać zróżnicowane niskoemisyjne źródła energii
na szczeblu krajowym i lokalnym, wykorzystując zwłaszcza
potencjał lokalnych źródeł energii odnawialnych
Proponować oferty energetyczne zgodne z krajową
strategią redukcji emisji CO2

WARUNKI SUKCESU
Opracowanie oferty modernizacji energetycznej na skalę
przemysłową z wykorzystaniem doświadczenia praktycznego
wszystkich branż Grupy (budownictwa, zagospodarowania,
energetyki itd.)
Konsolidacja doświadczenia praktycznego Grupy w zakresie obiegu węgla w energetyce, w sektorach przemysłowym, budowlanym i mobilności
Rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu odzysku
ciepła odpadowego i CO2 w środowisku przemysłowym
oraz wykorzystywania ich do celów energetycznych lub do
magazynowania w materiałach.

Raport Klimatyczny Eiffage 2020

Racjonalność energetyczna:
oczywisty wybór
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGI W GODZINACH NOCNYCH PRZEZ STEROWANIE
OŚWIETLENIEM „ŚCIŚLE DO POTRZEB”
Szansa dla działalności operacyjnej: ograniczać ślad energetyczny i węglowy oraz zanieczyszczenie świetlne
Koszty energii na potrzeby oświetlenia miejskiego stanowią ponad 40% łącznych kosztów
energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy terytorialne. Oświetlenie miejskie jest
oczywiście konieczne, niemniej jego efektywność jest niska, jeżeli latarnie uliczne świecą stale
pełną mocą, podczas gdy ruch na drodze jest jedynie sporadyczny.
Wydziały R&D Eiffage Route i Eiffage Énergie Systèmes stworzyły Luciole®, rozwiązanie będące
połączeniem fotometrycznych właściwości nawierzchni drogowej o jasnej barwie z zaletami
oświetlenia ledowego sterowanego przez czujniki ruchu i prędkości.
Luciole® dostosowuje oświetlenie „ściśle do potrzeb”, regulując natężenie źródeł światła
w zakresie od 20% do 100% ich mocy, zapewniając w ten sposób optymalne oświetlenie
drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników: pieszych, rowerzystów i kierowców. Pierwsze doświadczalne wdrożenia tego systemu w środowisku miejskim, zwłaszcza w Revins w Ardenach,
wykazały, że koszty funkcjonowania oświetlenia miejskiego można zredukować o prawie 70%.
W trakcie kolejnej kampanii pomiarowej w roku 2020 wykonane zostaną pomiary spadku
zanieczyszczenia świetlnego. Luciole® jest laureatem konkursu na projekty zorganizowanego w roku 2017 przez Komitet Innowacyjności Dróg i Ulic przy Ministerstwie Transformacji
Ekologicznej i Solidarnej.
TENAN JASAROSKI – DYREKTOR HANDLOWY I ROZWOJU TECHNICZNEGO NA
REGION ÎLE-DE-FRANCE I ŚRODKOWEGO ZACHODU - EIFFAGE ROUTE
„Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania oświetleniem drogowym Luciole® optymalizujemy funkcjonowanie oświetlenia w godzinach nocnych, ograniczając jednocześnie zanieczyszczenie świetlne oraz zużycie energii na skalę dotąd nieznaną”.
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WZROST DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ
I/LUB EKSPLOATACJĄ, I/LUB UTRZYMANIEM JEDNOSTEK
WYTWARZANIA ENERGII ODNAWIALNYCH PRZEZ EIFFAGE

ZMNIEJSZANIE EMISYJNOŚCI KOMBINOWANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I ZWIĘKSZANIE
WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNYCH
Eiffage Énergie Systèmes wykorzystuje swoje umiejętności praktyczne w dziedzinie wytwarzania
energii odnawialnych i podnoszenia efektywności energetycznej zainstalowanych systemów,
wymiernie obniżając emisyjność swojego modelu biznesowego.

Capacity
(MWp)

Produkcja całkowita
(Francja i zagranica)

Produkcja na terenie Francji

4,021

4,000

3,502

3,500

Elektrownia słoneczna w Quilapilun, Chile, uruchomiona w roku 2017, zasilająca 110 000
gospodarstw domowych, wytwarzająca rocznie 243 GWh energii.

9%

329

Eiffage projektuje, buduje, zapewnia utrzymanie i eksploatuje elektrownie słoneczne
fotowoltaiczne, termiczne, farmy wiatrowe, elektrownie wodne, elektrownie wykorzystujące
biomasę. Eiffage jest konstruktorem i serwisantem docenionym przez inwestorów krajowych
i zagranicznych.

3,000

57%

2,289

2,500

2,000

3,173

1,500

1,000
1,732

15%

500

655

587

97

40

558

547

7%

0

elektrownie
słoneczne

elektrownie
wiatrowe

elektrownie elektrownie
słoneczne
wiatrowe

Od roku 2019 do kwietnia 2020 r.
W latach 1999 - 2018
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WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
ODNAWIALNEJ
We wrześniu 2019 roku Eiffage Concessions zakupiła dziewięć małych elektrowni wodnych w południowozachodnim
regionie Francji (w departamentach Tarn, Gers, Charente
i Dordogne).
Inwestycja przewiduje dostosowanie tych elektrowni do
aktualnie obowiązujących przepisów, ich modernizację
i zwiększenie ich mocy. Przewidziano także wybudowanie
nowej elektrowni w Dordogne oraz zapewnienie eksploatacji
i utrzymania dziesięciu kolejnych elektrowni.

W projekcie uczestniczą specjaliści od energetyki, budownictwa lądowego i koncesji. Inwestycja
ta wzmacnia naszą pozycję w sektorze energii odnawialnych i wpisuje się w strategię dywersyfikacji portfela umów koncesyjnych w obszarach, w których Grupa wypracowała sobie
trwałe miejsce.
ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szansa dla działalności operacyjnej: rozwijać działalność monitoringu energetycznego w czasie
rzeczywistym u klienta docelowego.
„Energy Box” to nowatorskie rozwiązanie opracowane przez Eiffage przy wsparciu funduszu
„Seed ‚Innov” służącego do współfinansowania innowacyjnych projektów prowadzonych
przez jednostki operacyjne Eiffage. Rozwiązanie to pozwala klientom optymalizować zużycie
energii dzięki regulowaniu zapotrzebowania na moc ich urządzeń.
Dzięki inteligentnemu monitoringowi danych system ocenia zużycie energii, eliminuje obciążenia
szczytowe bez zakłócania normalnej działalności i znacząco redukuje zużycie energii.
PROMOWANIE SOLIDARNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OLIVIER MIENS
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
„Dla podjęcia wyzwania, jakim jest walka z ociepleniem klimatu, konieczne są kompetencje
wszystkich jednostek Energie Systèmes, od działań związanych z obniżaniem emisyjności koszyka
energetycznego, głównie dzięki naszym zdolnościom operacyjnym w dziedzinie energii odnawialnych, po tworzenie i stosowanie rozwiązań
optymalizujących i zwiększających efektywność
energetyczną”.

W roku 2007, w ramach działalności swojego laboratorium Phosphore® prowadzącego badania
nad zrównoważonym miastem przyszłości, Grupa Eiffage opracowała koncepcję „solidarności
energetycznej®”. Koncepcja ta stosowana jest w praktyce od roku 2017, a pierwszą realizacją
była ekodzielnica Smartseille w Marsylii.
W ramach tego projektu wykorzystano m.in. wodę morską do uzyskania efektu „free-cooling”,
jako bezpośrednie źródło ciepła lub chłodu, do ogrzewania lub chłodzenia lokali, w zależności
od pory roku i zapotrzebowania użytkowników.
Technologia ta pozwala odciążyć miejską sieć ciepłowniczą funkcjonującą w obiegu zamkniętym,
dzięki wykorzystaniu, poprzez wymienniki ciepła, wody o niemal stałej rocznej temperaturze
wynoszącej w Marsylii 13°C, i zasilaniu w nią budynków biurowo-usługowych i mieszkalnych
zgodnie z zasadą solidarności energetycznej zastosowań nocnych i dziennych.
Dzięki tej technologii nie trzeba już instalować klasycznych klimatyzatorów funkcjonujących
na czynnikach chłodniczym będących gazami cieplarnianymi. Rozwiązanie to jest całkowicie
bezemisyjne i może być łatwo powielane w każdym mieście w strefie nadmorskiej.
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Ekomobilność
NASZE ZASADY
Pogodzić redukcję emisji CO2 z prawem wszystkich ludzi
do korzystania z mobilności

5 km

29%

emisji gazów cieplarnianych
we Francji w sektorze
transportowym

Wspierać rozwój miękkiego i niskoemisyjnego transportu
Przyczyniać się do realizacji celu, jakim jest „zerowy
wskaźnik degradacji środowiska naturalnego z powodu
działalności człowieka” , dzięki zwiększaniu atrakcyjności
środków komunikacji zbiorowej

WARUNKI SUKCESU
Traktowanie mobilności jako systemu i jako usługi, z wykorzystaniem doświadczenia Grupy w dziedzinie drogownictwa, energetyki i zagospodarowania
Usystematyzowanie ofert opartych na regeneracji / wtórnym użyciu materiałów bez dodatku materiałów ropopochodnych
Wspierane komunikacji zbiorowej przez silne zachęty
i ułatwienia, na przykład wydzielone i bezpieczne buspasy,
korzystne cenniki itp.
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dzienny dystans przejechany
przez samochód w Europie
w latach 50. XX wieku

45 km

75%

dzienny dystans przejechany
przez samochód w Europie
w roku 2010

aktywnej populacji Francji używa
samochodu osobowego,
nie licząc car-sharingu lub car-poolingu

6.000€/rok

1.06

średni budżet przeznaczony na transport
Źródło: MTES (2020) / IPSOS (2019)

średnia liczba pasażerów w samochodzie
w środowisku miejskim

trzecia pozycja wydatków Francuzów, tj. 15 %

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla miasta i specjalista od zagospodarowania przestrzennego odgrywamy
ważną rolę w dziedzinie transportu i mobilności. W naszych projektach zagospodarowania przestrzeni miejskich i
stref podmiejskich kładziemy nacisk na atrakcyjność środków komunikacji zbiorowej, zachęcając mieszkańców do
rezygnowania ze środków transportu zależnych od paliw kopalnych i wpływając na zmianę tradycyjnego, przeważnie zindywidualizowanego stylu podróżowania. Wymaga to wysokiego poziomu kompetencji technicznych oraz
szerokiej akceptacji ze strony interesariuszy.

ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Szansa dla działalności operacyjnej: wdrażać technologie cyfrowe zwiększające atrakcyjność
komunikacji zbiorowej.
Jednym ze strategicznych obszarów działalności branży Énergie Systèmes są nowe niskoemisyjne
formy mobilności. Jako przykład można wskazać projekt zastosowania i utrzymania infrastruktury sieci
autobusów elektrycznych, na przykład e-BusWay, szybkiego całkowicie elektrycznego transportu
autobusowego (Bus rapid transit, BRT), oddanego do użytku w sierpniu 2019 roku w aglomeracji
Nantes. Akumulatory tych pojazdów mogą być doładowywane podczas obsługi linii, dzięki czemu
zwiększona została ich wydajność i żywotność, a przede wszystkim zasięg autobusów.
Innym ciekawym i niedrogim rozwiązaniem są tzw. „voies de bus dynamiques”, czyli „dynamiczne
bus-pasy”, po których mogą poruszać się różni użytkownicy drogi, jeżeli pasy te nie są w danym
momencie zajęte przez autobus. Pierwszy doświadczalny projekt zrealizowany w Lyonie potwierdził,
że 75% kierowców przestrzega oznakowania dynamicznego wbudowanego w nawierzchnię drogi,
w związku z czym znacznie polepszona została płynność i regularność komunikacji autobusowej.
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ROZWIĄZANIE PROBLEMU OSTATNIEGO KILOMETRA:
AUTOBUS WAHADŁOWY „MIA” ZAPEWNIAJĄCY DOJAZD DO STREFY PRZEMYSŁOWEJ „ZAC DES GAULNES”
W MIEJSCOWOŚCI JONAGE (DEPARTAMENT 69)

Aby zwiększyć atrakcyjność środków komunikacji zbiorowej, należy również rozwiązać problem obsługi pierwszego / ostatniego kilometra. We współpracy z partnerami publicznymi
i prywatnymi, Eiffage Énergie Systèmes podjęła się realizacji eksperymentalnego projektu
pierwszego autonomicznego autobusu wahadłowego zapewniającego darmowe dojazdy
do strefy przemysłowo-biurowej na przedmieściach Lyonu. Do tej pory jedynie 14% osób
pracujących w tej strefie dojeżdżało do niej środkami transportu zbiorowego.
OLIVIER MALAVAL
DYREKTOR NA REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI – EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

10 do 15
pasażerów

8h czas zasilania
z akumulatorów

25 km/h prędkość
maksymalna

100 %
elektryczny

1,2 km odcinek jazdy
na otwartej drodze

obszar prowadzenia
aktywności przez
ponad + 1 500 osób

Raport Klimatyczny Eiffage 2020

„Zwiększenie atrakcyjności oferty komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem pojazdów
niskoemisyjnych jest możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnej infrastruktury transportowej, na przykład dynamicznych bus-pasów ze specjalną sygnalizacją, dzięki której
z tego wydzielonego pasa ruchu mogą również korzystać inni użytkownicy drogi, lub
autonomicznych autobusów wahadłowych „MIA” będących uzupełnieniem publicznej
oferty transportowej dla potrzeb obsługi ostatniego kilometra”.

Doświadczalny projekt autonomicznego autobusu wahadłowego „MIA” został uruchomiony
w marcu 2019 roku i potrwa dwa lata. Projekt realizowany jest we współpracy z Berthelet,
Navya, Urzędem Miasta Lyon, Sytral oraz Serl.
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KONCESJE AUTOSTRADOWE A OGRANICZANIE EMISJI
CO2
Szansa dla działalności operacyjnej: promować i wspierać
elektryczne środki transportu oraz mobilność współdzieloną
Plan działań Grupy w obszarze koncesji autostradowych we
Francji dotyczy głównie emisji generowanych przez klientów,
kierowców samochodów osobowych i ciężarowych. W roku
2015 zrzeszenie francuskich operatorów autostradowych
udostępniło swoim klientom dystrybutory do ładowania
samochodów elektrycznych. W ramach wspierania mobilności elektrycznej, w roku 2019 oddano do użytku dystrybutory do bardzo szybkiego ładowania zainstalowane co 50
kilometrów na głównych traktach sieci autostradowej. Do
końca roku 2021 spółka APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
spółka będąca jednym z operatorów autostrad we Francji)
zamierza upowszechnić dystrybutory elektryczne o bardzo
dużej mocy („très haute puissance”, THP) na wszystkich
parkingach autostradowych.

GHISLAINE BAILLEMONT
DYREKTOR DS., INNOWACYJNOŚCI, BUDOWY I ROZWOJU - APRR
„Operatorzy autostradowi aktywnie uczestniczą w walce ze zmianami klimatu i realizują
ambitną strategię ograniczania emisji CO2 w obszarze mobilności. APRR wprowadza
innowacyjne rozwiązania, w drugiej połowie 2020 roku zostanie m.in. otwarty pierwszy
we Francji pas ruchu zarezerwowany dla samochodów współdzielonych, na autostradzie A48 w Grenoble”.

PAS RUCHU ZAREZERWOWANY DLA
SAMOCHODÓW
WSPÓŁDZIELONYCH

Autostrada A48,
Wjazd do Grenoble

Operatorzy autostrad aktywnie wspierają mobilność współdzieloną na francuskich autostradach. W drugim półroczu
2020 roku, Rząd, samorządy terytorialne i APRR, poprzez jej
spółkę zależną AREA, otworzą 8,7 km odcinek pasa ruchu
zarezerwowanego dla samochodów współdzielonych, między Voreppe a Grenoble, na autostradzie A48. Pas będzie
dostępny wyłącznie dla samochodów, którymi podróżują co
najmniej 2 osoby, a także dla taksówek, pojazdów komunikacji zbiorowej oraz samochodów elektrycznych w okresach
szczytowego natężenia ruchu. O ile sama zasada tego
rozwiązania jest prosta, o tyle jego zastosowanie w praktyce wymaga wielu analiz i ścisłej współpracy z Rządem
i jednostkami samorządu terytorialnego.
W ramach współpracy partnerskiej z firmą Pryntec, w roku
2019 APRR przetestowała i zatwierdziła rozwiązanie umożliwiające ustalanie liczby pasażerów w pojazdach poruszających się z dużą prędkością.
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Kierunek 3:
edukowanie
i uświadamianie
NASZE ZASADY
Wykorzystywać mądrość zbiorową i włączać
pracowników w proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych
Pogłębiać wiedzę pracowników i uświadamiać im
konieczność ograniczania emisji CO2 w wymiarze strategicznym, technicznym i handlowym

WARUNKI SUKCESU
Uznanie kwestii klimatycznej jako czynnika decydującego o atrakcyjności marki pracodawcy dla młodych
pracowników
Poszerzanie kompetencji technicznych w zakresie
niskoemisyjności na wszystkich poziomach oraz organizowanie z wyprzedzeniem szkoleń na tematy dotyczące
stosowania alternatywnych rozwiązań niskoemisyjnych
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WDRAŻANIE PROGRAMU ZACHĘCANIA PRACOWNIKÓW DO ANGAŻOWANIA SIĘ
W DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZANIA EMISJI CO2
Prowadzonych było wiele akcji mających na celu zachęcenie załogi do podejmowania wyzwań
środowiskowych i klimatycznych, od informowania pracowników bezpośrednio na budowach
o oficjalnych zobowiązaniach Grupy po grupowe lub indywidualne sesje szkoleniowe.
• Publikowanie Zbiorów Zasad w celu informowania o zobowiązaniach Grupy
Od czasu przyjęcia w roku 2009 pierwszych korporacyjnych zbiorów zasad dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, zasobów wody i ochrony środowiska wodnego, Eiffage stara
się formalizować swoje zobowiązania korporacyjne i informować o nich stosując podejście
pedagogiczne. Po ich podpisaniu przez Prezesa Zarządu, zobowiązania te dostępne są na
stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych, również na placach budowy. W roku
2018 i 2019 przyjęte zostały dwa kolejne zbiory zasad poświęcone strategii ograniczania emisji
CO2 oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.
• Szkolenia „EnviroTours”
Z inicjatywy Prezesa Zarządu, dyrekcja ds. zrównoważonego rozwoju i innowacyjności transwersalnej Grupy przeprowadziła w całej Francji szkolenia „EnviroTours” dla pracowników
wszystkich specjalności Grupy. Przez okres 18 miesięcy ponad 1 200 pracowników z różnych
branż uczestniczyło w jednodniowych szkoleniach poświęconych problematyce zagrożeń
środowiskowych oraz szansom biznesowym wynikającym z działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i z podejmowania wyzwań klimatycznych. Na podstawie anonimowych
kwestionariuszy zebranych po przeprowadzeniu szkoleń ustalono, że ponad 84% pracowników
uznało je za bardzo przydatne.
• Akcja zgłaszania pomysłów na rozwiązania niskoemisyjne
Eiffage zachęca wszystkich swoich pracowników do zgłaszania wszelkich pomysłów dotyczących
dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań pozwalających ograniczać emisje CO2. W drugim
półroczu 2019 roku przeprowadzona została akcja zainicjowana przez Prezesa Zarządu poświęcona redukcji emisji gazów cieplarnianych na wszystkich poziomach łańcucha wartości.
Akcję przeprowadzono przy użyciu wewnętrznej platformy cyfrowej Start.box przeznaczonej
do zgłaszania wniosków racjonalizatorskich przez pracowników.
Zgłoszonych zostało ponad 580 pomysłów z Francji, Belgii, Polski i Senegalu. Najwięcej, bo
aż 80 innowacyjnych pomysłów na rozwiązania niskoemisyjne zgłoszonych zostało w spółce
Eiffage Senegal, przez pracowników wszystkich szczebli tej jednostki organizacyjnej, w dużej
mierze dzięki zaangażowaniu tłumaczy języka wolof, którym w tym kraju posługuje się większość
robotników budowlanych. Każdy komitet wykonawczy poszczególnych branż wybrał spośród
zgłoszonych wniosków trzy pomysły uznane za najcenniejsze dla danej branży, podjął decyzję
o ich zastosowaniu w praktyce, a autorom pomysłów przyznał nagrody.

WDRAŻANIE STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW I ROZPOZNANYCH SZANS
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ISABELLE BOYEAU
KIEROWNIK PIONU CO2 I GOSPODARKI
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM - DDDIT
„Zorganizowanie masowych, skutecznych szkoleń
dla pracowników ze wszystkich branż poświęconych zagadnieniom emisji CO2 było prawdziwym
wyzwaniem! Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić szkolenia on-line, łącząc podejście zabawowe
z przekazywaniem wiedzy technicznej i podawaniem konkretnych przykładów sytuacyjnych
w ramach operacji wirtualnych”.

Pogłębianie wiedzy o wyzwaniach klimatycznych dzięki Uniwersytetowi Eiffage
- Wykłady prowadzone w tradycyjnej formie
Uniwersytet Eiffage proponuje dwa moduły wykładów prowadzonych w tradycyjnej formie, poświęconych
zrównoważonemu rozwojowi, ochronie środowiska naturalnego oraz innowacyjności transwersalnej.
W ramach tych wykładów poruszane są kwestie ograniczania emisji CO2 w ofertach przetargowych,
podczas projektowania oraz zarządzania budowami wszystkich branż. W roku 2019 w wykładach wzięło
udział ponad 100 pracowników. W roku 2020 ma ich być 150.
- Wykłady on-line dla wszystkich pracowników
Od roku 2019, dzięki platformie do prowadzenia szkoleń zdalnych wszyscy pracownicy Grupy mają
dostęp do szkolenia zatytułowanego „Pionierska strategia ograniczania emisji CO2”. Wykorzystując
elementy zabawy i interakcyjności, szkolenie to poświęcone jest przybliżaniu pracownikom wyzwań
związanych ze zmianami klimatu, oczekiwań ze strony dużych inwestorów i klientów, narzędzi do obliczania wielkości emisji CO2 i oszacowywania śladu węglowego działalności. Szkolenie to jest czymś
więcej niż zwykłym uświadamianiem pracowników, służy ono do aktywnego włączenia ich w realizację
modelu biznesu niskoemisyjnego, zwłaszcza przez systematyczne uwzględnianie kwestii dotyczących
CO2 i klimatu przy opracowywaniu ofert przetargowych.
RZETELNE OMÓWIENIE WYZWAŃ KLIMATYCZNYCH GRUPY

ZBIÓR ZASAD DOTYCZĄCYCH
OGRANICZANIA EMISJI CO2

ZBIÓR ZASAD DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Być przyjaznym dla środowiska, to angażować się na rzecz ochrony klimatu

Być przyjaznym dla środowiska, to uczestniczyć w gospodarce o obiegu zamkniętym

Wszystkie nasze zobowiązania, zarówno w obszarze R&D, jak i w obszarze tworzenia nowych ofert
handlowych opartych na rozwiązaniach ograniczających emisje CO2, byłyby jałowe bez uświadamiania
i angażowania naszych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wiedza i kompetencje
techniczne są ważne, ale umiejętność współdzielenia się nimi i zachęcania innych jest równie istotna,
szczególnie w obliczu największych wyzwań, które wymagają czujności i reaktywności. Świadomi tego,
wprowadziliśmy powszechną zasadę dokumentowania i sprawozdawczości. Nasze zobowiązanie realizowane jest w różnych formach, od definiowania programów szkoleniowo-edukacyjnych dla pracowników
i osób spoza firmy, po publikowanie analiz i prac poświęconych tej tematyce.

Oto niektóre spośród publikacji wydanych przez Eiffage:
• „Des villes et des hommes” [„Miasto i ludzie”], 2013
Publikacja zawiera prezentację rozwiązań opracowanych przez laboratorium Eiffage „Phosphore” dla zrównoważonego
miasta.
• „Vers le génie civil écologique” [„Ku ekologicznej inżynierii lądowej”], 2014
Książka opowiada o powstaniu francuskiej inżynierii lądowej przyjaznej dla środowiska naturalnego.
• Publikacje na temat projektu linii kolei dużych prędkości Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL):
- „Fonds d’arbitrage carbone” [„Fundusz hedgingowy CO2”], (Ademe, 2014)
- „Carbon Footprint of Railway Infrastructure”, (International Union of Railways, 2016)
- „Advancing environmental mitigation on the Bretagne-Pays de la Loire railway, France”, (Institution of Civil Engineers,
2018)
- „The ecological offset on the BPL HSL, a french linear railway infrastructure” (2018, publikacja na temat programu
ochrony różnorodności biologicznej oraz programu „Business and Biodiversity Offsets Programme”)
• Wraz z francuskim operatorem sieci kolejowych „SNCF Réseau” oraz DREAL (Regionalną Dyrekcją ds. Środowiska,
Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Mieszkalnego) regionu Bretania i Pays de la Loire, Eiffage współkieruje ośrodkiem monitorowania linii kolei dużych prędkości LGV BPL (https://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire).
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Nowa elektrownia wodna w Veytaux,
Jezioro Lemańskie, o mocy zainstalowanej 480 MW
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CELE LICZBOWE REDUKCJI EMISJI CO2 DLA ZAKRESÓW 1 I 2

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH NA TERYTORIUM
FRANCJI (ZAKRESY 1 I 2)

BILANS EMISJI
GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ROKU 2019
[teqCO2]
Budownictwo

21,178

Infrastruktury

302,606

Energetyka i Systemy

62,279

Koncesje i holding

24,351

Razem Francja

410,414

Emisje generowane przez
kopalnie kruszywa w Bocahut
(wapień) w ramach europejskiego
systemu handlu uprawnieniami
do emisji (EU-ETS)

85,377

EU-ETS: Europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
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Nasze standardy sprawozdawczości wykorzystują obecnie metodę SBTi (Inicjatywy Science-Based Targets) opracowaną w roku 2015 przez WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody),
WRI oraz CDP (Carbon Disclosure Project). Dzięki tej uznanej metodzie jesteśmy w stanie
kierować naszymi działaniami na rzecz ochrony klimatu i dążyć ku gospodarce zdekarbonizowanej, a jednocześnie informować o tych działaniach naszych interesariuszy.
Z uwagi na fakt, że Dyrekcja Generalna Eiffage postanowiła podążać kursem utrzymania
wzrostu średniej temperatury na poziomie 2°C oraz wydać w związku z tym odpowiednie
wytyczne dla branż Grupy, zdefiniowane zostały cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do
roku 2030 dla zakresów 1 i 2. W zamieszczonej obok tabeli zestawiono wielkości emisji gazów
cieplarnianych na terytorium Francji (zakresy 1 i 2) za rok 2019. Ponieważ działalność branży
specjalizującej się w projektach infrastruktury związana jest m.in. z przemysłem wytwórczym,
generuje ona więcej emisji niż inne branże.
WDRAŻANIE NASZEGO SYSTEMU RAPORTÓW O KLIMACIE
Nasz system raportowania danych na temat środowiska naturalnego, a więc również informacji dotyczących wyzwań klimatycznych, polega na sporządzaniu rocznych deklaracji wyników
pozafinansowych zgodnie z podejściem skonsolidowanym realizowanym przez Dyrekcję ds.
Zrównoważonego Rozwoju i Innowacyjności Transwersalnej przy udziale ponad 500 współpracowników ze wszystkich jednostek operacyjnych. W ramach tych działań kontrola danych
zapewniana jest przez niezależnego audytora KPMG, dla całego obszaru Grupy, we Francji
i za granicą.
Ponadto dzięki zastosowaniu wymaganych ustawowo procedur, wdrażanych zgodnie z przewidzianym dla nich harmonogramem, takich jak obowiązkowe audyty energetyczne i regularne
sporządzanie deklaracji dotyczących bilansu emisji gazów cieplarnianych, jesteśmy w stanie
sporządzać dokładniejsze prognozy i doskonalić proces sprawozdawczości. I wreszcie dzięki
przyjęciu w dniu 24 kwietnia 2019 przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, na wniosek komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji przy Zarządzie, zasady, zgodnie z którą część zmienna
wynagrodzenia kierownictwa Grupy ustalana jest na podstawie wyników w zakresie emisji
CO2, zwiększona została skuteczność monitorowania tych wyników i jakość danych.
Ocena „B” przyznana przez Carbon Disclosure Project
Od roku 2012 Eiffage przekazuje również dane na temat wielkości swoich rocznych emisji CO2 do „Carbon Disclosure
Project”, międzynarodowej organizacji zarządzającej największą na świecie platformą do prezentacji sprawozdań na
temat oddziaływania na środowisko naturalne. W Grupie Eiffage solidność metod sprawozdawczości oraz skuteczność
planów działania potwierdzane były z roku na rok. W roku 2019 organizacja ta podniosła ocenę Eiffage do poziomu B,
tj. o dwa stopnie powyżej średniej oceny (C) w sektorze budownictwa i robót publicznych w Europie.
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A CO Z ZAKRESEM 3.?

•

• Pomiar stanu zaawansowania
Ocena wyników działalności Grupy w zakresie 3. jest zadaniem
najbardziej złożonym. Analizy te są obecnie prowadzone,
a pozyskane dane zostaną przetworzone i doprecyzowane
w roku 2020. Niemniej już teraz chcemy przedstawić pierwsze dostępne wyniki dla zakresu 3. dotyczące działalności
branży Budownictwa, oszacowane na podstawie oddanych
inwestycji. Istotnie, w tym obszarze segment budownictwa
jest już o krok dalej niż pozostałe segmenty działalności
Grupy, z uwagi na fakt, iż został objęty obowiązującymi od
2020 przepisami dotyczącymi budownictwa przyjaznego dla
środowiska, zakładającymi obowiązek uzyskania certyfikatu
„E+C-” (pozytywna energia i zmniejszona emisyjność CO2).

Oprócz obowiązkowego rocznego wskaźnika generowania emisji CO2 w obszarze wewnętrznym, branże operacyjne korzystają ze wskaźników biznesowych pozwalających na ustalanie
wielkości udziału tych spośród ofert wybranych w przetargach, które są mniej emisyjne od
standardu ustawowego. Konkretnie wskaźniki te pozwalają mierzyć stopień ofert niskoemisyjnych w porównaniu z ofertami bazowymi, które są po prostu zgodne z obowiązującymi
przepisami, i informować o tym bezpośrednio Prezesa Zarządu.

Obroty branży Budownictwa realizowane są w pięciu segmentach rynkowych: budownictwo mieszkaniowe / lokale
nowe, budownictwo mieszkaniowe / lokale adaptowane,
biura, szkoły oraz obiekty służby zdrowia. Na podstawie
średnich kosztów robót w każdym z segmentów oszacowaliśmy wielkość powierzchni lokali wybudowanych lub
przebudowanych. Ponadto, na podstawie celów określonych dla poszczególnych typów dla poziomu C1 certyfikatu E+C- można oszacować wielkość emisji CO2 na
etapie „Produits de Construction et Équipements » (PCE)
[„Produkty Budownictwa i Urządzenia”].
Jesteśmy świadomi, że metoda ta zawiera pewien stopień niepewności,
niemniej pozwala ona oszacować rząd wielkości emisji dla zakresu
3. z uwzględnieniem wszystkich branż budowlanych, bez pominięcia
udziału naszych podwykonawców.
Na podstawie analizy wyników zgodnie z tą metodą ustalono, iż wielkość
emisji CO2 generowanych przez Eiffage Construction sięga poziomu
1 800 000 teq CO2. Wynik ten, zdecydowanie wyższy od wyników
uzyskanych przez Eiffage Construction dla zakresów 1 i 2, wskazuje,
iż głównym źródłem emisji CO2 w tym sektorze są zakupy materiałów
i usług. Dlatego tak ważne jest właściwe opracowywanie oferty budowlanej i optymalizowanie nie tylko samej realizacji inwestycji, lecz również
kwestii dostawców materiałów i podwykonawców.
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Pomiar stopnia obniżenia emisji CO2 w poszczególnych ofertach

Dzięki tym wskaźnikom możemy przystąpić do rzeczowej analizy zakresu 3. Dlatego poszczególne branże działalności wykorzystały drugie półrocze 2019 roku do ustalenia wielkości emisji
CO2 generowanych w ramach ich aktualnych ofert i do zdefiniowania, w sposób pedagogiczny
i z udziałem wewnętrznych zainteresowanych stron, własnych planów działań w celu obniżenia
emisyjności ofert.
NA PODSTAWIE ANALIZY DANYCH NA TEMAT KLIMATU PRZEPROWADZONEJ W ROKU
2019 USTALONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE CELE:
Emisje gazów
cieplarnianych
(tsqCO2)

33% zmniejszenie w stosunku do scenariusza BAP
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o 2,4 % rocznie do
roku 2030

15% zmniejszenie w stosunku do roku 2017

300,000

Eiffage musi obniżyć swoje
emisje gazów cieplarnianych
z zakresów 1 i 2) od 33% do
roku 2030, w porównaniu
z emisjami z roku 2017, podążać kursem utrzymania wzrostu
temperatury na poziomie 2°C,
zgodnie z prognozą wzrostu
rocznego o 2,4%

200,000

100,000

0
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2030

2030

Rok odniesienia

Scenariusz BAP
(Business as planned)

Rok docelowy SBT
(Science based
targets)

Źródło: EcoAct (2019)

Zakres 1: emisje bezpośrednie generowane przez działalności kontrolowane przez przedsiębiorstwo: zakłady produkcyjne, budynki i instalacje przedsiębiorstwa.
Zakres 2: emisje niebezpośrednie generowane w związku z produkcją energii elektrycznej, ciepła i chłodu zużywanego przez przedsiębiorstwo.
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Partnerzy
i interesariusze

Eiffage współpracuje z wieloma stowarzyszeniami
i instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa i robót publicznych.
Na przykład we Francji działa w następujących organizacjach:
• Grupa robocza o charakterze instytucjonalnym
--

Generalna Dyrekcja Budownictwa Mieszkalnego, Urbanistyki
i Krajobrazu przy francuskim Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Solidarnej: grupa robocza zajmująca się kwestiami
certyfikacji E+C- oraz przepisami dotyczącymi budownictwa
przyjaznego dla środowiska

• Stowarzyszenia zawodowe działające na rzecz walki
z ociepleniem klimatu:
----------

Stowarzyszenie HQE
Generalni Wykonawcy we Francji - BTP (EGF BTP)
Francuskie Stowarzyszenie Inżynierii Lądowej (AFGC)
Francuska Federacja Budownictwa (FFB)
Krajowa Federacja Robót Publicznych (FNTP)
Związek Przedsiębiorstw Inżynierii Elektrycznej i Klimatycznej
(SERCE)
Zrzeszenie Przemysłu Drogowego Francji (USIRF)
Zrzeszenie Przemysłu Wydobycia Kruszyw i Materiałów Budowlanych (UNICEM)
Zrzeszenie Zawodowe Inżynierii Ekologicznej (UPGE)

• Stowarzyszenia przedsiębiorstw
-------

Francuskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Prywatnych (AFEP)
Francuski Instytut Efektywności Energetycznej w Budownictwie
(IFPEB)
Międzynarodowa Rada Różnorodności Biologicznej
i Nieruchomości (CIBI)
Klub Infrastruktur Liniowych i Różnorodności Biologicznej (CILB)
Organizacja na rzecz poszanowania środowiska
w przedsiębiorstwie (OREE)
Klub B4B+ CDC Biodiversité
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KIEROWANIE I KONTROLA

STRATEGIA OBNIŻANIA EMISJI CO2 WYMAGA DZIAŁANIA KOLEKTYWNEGO
Grupa Eiffage jest gotowa do podjęcia aktywnej współpracy ze wszystkimi interesariuszami,
którzy konstruktywnie przyczyniają się do szybszego stworzenia gospodarki niskoemisyjnej,
nawet wówczas, jeżeli pełnione przez nich role odbiegają od ich głównego przedmiotu działalności.
Nasz ekosystem interesariuszy zwiększa skuteczność naszego wewnętrznego monitoringu
danych na temat środowiska naturalnego i odnośnych przepisów. Nasze cele redukcji emisji
gazów cieplarnianych będą mogły zostać skuteczniej osiągnięte przy skoordynowanym udziale
wszystkich aktorów naszego otoczenia. Ów ekosystem stymuluje nas do identyfikowania nowych
ścieżek działania i do wprowadzania ulepszeń, lecz również umożliwia kontrolę zasadności
naszych decyzji i wiarygodności naszych danych.
Dzięki ścisłej współpracy wielu zaangażowanych podmiotów jesteśmy w stanie przyśpieszyć
proces obniżania emisji CO2 przez każdego z aktorów.
DYNAMICZNY EKOSYSTEM OBNIŻANIA EMISJI CO2 WG EIFFAGE: MIĘDZY ZACHĘCANIEM
A WSPARCIEM
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