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Programma ENI 2021

Emissieloos materieel (+20 ton / 125 kW) in 2026 beschikbaar en inzetbaar tegen een acceptabele TCO o.b.v. uniforme standaarden

Ambities en doelen

Faciliteer koplopers

Resultaten 2021

23-4-2021

ENI deelnemers blijven de komende
jaren koplopers. Door betrokkenheid
en intrinsieke motivatie, maken we het
onderscheid en de versnelling waar.

Bied handelingsperspectief aan koplopers

ENI deelnemers weten waarin en wanneer ze kunnen investeren, welke
mogelijkheden er zijn en wat het betekent voor de eigen bedrijfsvoering op
het gebied van de emissieloze bouwplaats. We verzamelen en delen
gebruikservaringen, hebben inzicht in de energievoorziening en
laadinfrastructuur op de bouwplaats en faciliteren de vraag en aanbod van
emissieloos materieel zodat de onrendabele top kleiner wordt. Daarnaast
heeft ENI inzicht in de financiersmogelijkheden en faciliteert deelnemers
daarbij.

1) Opschaling van de meest
belangrijke pilot machines
wordt versneld

3) Draaiboek 'Emissieloze
bouwplaats' is beschikbaar

7) Gezamenlijk inkopen is
gefaciliteerd

2) Kennis en samenwerking
onder koplopers is vergroot

4) TCO-calculator irt materieel is
beschikbaar

8) De risico's en
veiligheidsaspecten van
emissieloos materieel zijn
geadresseerd

5) Keuzehulp
energievoorziening, -productie
en -drager op de bouwplaats is
beschikbaar

9) De risico's en
veiligheidsaspecten van
energievoorziening zijn
geadresseerd

6) Zoveel mogelijk aannemers
kopen/gebruiken emissieloos
materieel

Versterk het netwerk
Stimuleer launching customers

Werk met een gedragen
onderzoeksagenda en roadmap

ENI is de partij waar je niet om heen
kan in de keten als het gaat over de
emissieloze bouwplaats.

Door over de grenzen van
organisaties en sectoren heen te
kijken weet ENI welke vragen en
analyses nodig zijn en wat ENI daarin
kan betekenen.

10) Opdrachtgevers zijn
geïnformeerd over de meest
effectieve manier en tempo van
emissieloos uitvragen.

11) Concrete onderzoeksvragen
zijn ondergebracht bij
kennispartners

Zet in op standaardisatie

ENI weet met haar kennis bij te
dragen aan uniforme standaarden
voor de emissieloze bouwplaats.

12) De juiste partijen zijn
gemobiliseerd op het gebied
van standaardisatie

