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1 Inleiding 

ARCADIS Nederland BV (ANL) heeft een ketenanalyse uitgevoerd voor de PMC Rail. De 

onderbouwing voor de keuze van deze keten is in een apart rapport toegelicht. 

 

De invloed van ANL binnen de spoorsector is in de initiatiefase is het grootst. Er worden ontwerpkeuzes 

gemaakt op basis van functionele eisen van de opdrachtgever. Deze keuzes hebben uiteindelijk invloed op 

de wijze waarop de aannemer het werk zal uitvoeren (realisatie) en hoe gebruikers verbruiken 

(exploitatie).  

 

Deze ketenanalyse is opgesteld conform de structuur van de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting 

and Reporting Standard van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). 
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2 Activiteiten rail 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de keten van rail. 

2.1 INITIATIE 

Het kernproces van ProRail is onder andere ontwikkeld om de uitvoering van projecten betrouwbaarder 

en beheerst te laten verlopen. In dit proces zijn ook de fasen voor de realisatie van een project opgenomen. 

Dit zijn de voorfase, de alternatievenstudiefase en de planuitwerkingsfase. In dit deel van de keten is 

ARCADIS Nederland BV (ANL) een belangrijke partner van de Infraprovider ProRail. Er zijn in 

Nederland ook andere rail-infraproviders, denk aan het Havenbedrijf Rotterdam en die van de 

Betuweroute en HSL. Deze partijen maken vaak gebruik van de diensten van ProRail als het gaat om het 

doorlopen van de initiatie- en realisatiefase.  

 

In de initiatiefase wordt het project zo gedefinieerd dat de ketenpartners in de exploitatiefase (niet on-) 

tevreden zijn en een aannemer de klus kan uitvoeren. 

 

ProRail heeft vooralsnog niet gekozen voor Publiek-Private Samenwerking (PPS). Dit is een contractvorm 

waarin private partijen eerder in het proces worden betrokken als partner, waardoor belangen veranderen 

omdat de bouwende en de beherende partij dezelfde zijn. Er is over het algemeen sprake van een klassieke 

Opdrachtgever – Opdrachtnemer relatie.  

 

De invloed van ANL binnen deze fase is het grootst. Er worden ontwerpkeuzes gemaakt op basis van 

functionele eisen van de opdrachtgever. Deze keuzes hebben uiteindelijk invloed op de wijze waarop de 

aannemer het werk zal uitvoeren (realisatie) en hoe gebruikers verbruiken (exploitatie). Tegelijk is de 

absolute invloed op die vervolgfases in de keten beperkt, omdat de beïnvloeding indirect is via de keuzes 

in het ontwerp. 

2.2 REALISATIE 

Het eerste deel van de realisatie is de gunning van het werk aan een aannemer. Dit is het moment waar 

eisen door de opdrachtgever aan de bouwer worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van het 

bouwen. De gunning is vaak opgedeeld in drie delen; een pre-kwalificatie waarin getoetst wordt of de 

aankomende opdrachtnemer geschikt is om het werk uit te voeren; is de onderneming gekwalificeerd, is 

de liquiditeit en de capaciteit in orde? Het tweede deel is het project specifieke deel; welke aanbieder heeft 

de economisch meest voordelige aanbieding? De aanbieder wordt uitgedaagd het vertrouwen te wekken 

dat de belangen van de opdrachtgever in goede handen zijn. Een onderdeel hiervan is de prijsvorming. De 

CO2-Prestatieladder en Veiligheidsladder zijn daar een onderdeel in, een hogere trede betekent een hogere 

virtuele korting en daarmee mogelijk een voordelige aanbieding. Tenslotte gaat de opdrachtgever over tot 

gunning waarna de bouwfase kan starten. 
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De bouwfase begint met de voorbereiding van de realisatie; de plannen uit de initiatiefase worden nader 

gedetailleerd en vertaald naar concrete actie. Hier vinden de keuzes plaats, voor zover die niet al in het 

contract bepaald zijn, voor de wijze waarop het werk uitgevoerd wordt. Vervolgens wordt het plan 

gerealiseerd, opgeleverd en gaat de garantieperiode in.  

 

ANL kan in deze fase aan één van beide kanten diensten leveren. Aan de kant van de opdrachtgever om 

de contractvorming en de uitvoering te begeleiden, of aan de zijde van de aannemer om het werk te 

verwerven en uit te voeren. In beide gevallen is er de mogelijkheid om CO2-emissie te beïnvloeden in de 

uitvoering. Dan wel door specifieke eisen aan de opdrachtnemer, dan wel door specifieke maatregelen in 

de uitvoering. Een en ander is afhankelijk van de ambities die door de ketenpartners nagestreefd worden.  

2.3 EXPLOITATIE 

Deze fase is grofweg opgedeeld in twee delen: het gebruik en het onderhoud. In het gebruik wordt de 

functionaliteit benut die in de initiatiefase is ontworpen en in de realisatie is gemaakt. Dit houdt in dat het 

gedrag van de gebruiker bepaald wat de emissies zijn. Het onderhoud wordt ook wel de instandhouding 

genoemd en is gericht op het behouden van de functie. In de exploitatie zijn de keuzes uit de initiatie van 

belangrijke invloed. Zowel het gedrag van de gebruiker, als het onderhoudsregime is een exponent van 

die keuzes.  

 

De invloed van ANL in het gebruik vloeit uitsluitend voort uit de ontwerpkeuzes. In het onderhoud ligt 

dat anders; wij hebben vanuit het ontwerp zowel invloed op de materiaalkeuzes als op de uitvoering van 

het onderhoud, hetzij beperkt.  

2.4 SLOOP 

De sloop van infrastructuur is vaak het gevolg van vervanging of uitbreiding. De eisen die hieraan gesteld 

worden zijn vaak opgenomen in het contract waarin de vervanging of uitbreiding is vastgelegd. Als ANL 

hebben wij in de ontwerpfase geen invloed op de invulling van dat contract. 
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3 Ketenpartners 

In voorgaand hoofdstuk is de keten van Rail beschreven. De partners in deze keten zijn: 

 Infraprovider 

De infraprovider (bijvoorbeeld ProRail) heeft de taak de beschikbaarheid van de infrastructuur te 

garanderen. De wijze waarop zij dit doet, is van invloed op de ketenpartners. Dit is voor ProRail een 

argument om de CO2-prestatieladder te hanteren. ARCADIS is een van de ketenpartners van ProRail. 

 Bouwende aannemer 

De bouwende aannemer geeft invulling aan het contract dat door de infraprovider is aanbesteed. De 

keuzes die de aannemer maakt, zijn in belangrijke mate bepaald in het contract. De rol die ARCADIS 

kan hebben ten aanzien van de bouwende aannemer is een controlerende rol in de begeleiding van de 

uitvoering van het contract aan de opdrachtgeverszijde, of inhoudelijk bij de detaillering en uitvoering 

van het ontwerp aan de zijde van de aannemer. In beide gevallen is de aannemer in de lead en is de 

invloed van ARCADIS beperkt. 

 Onderhoudsaannemer 

De onderhoudsaannemer heeft een meerjaren contract voor het dagelijks onderhoud aan de 

infrastructuur. Hier heeft ANL geen invloed. 

 Vervoerders 

De vervoerders verzorgen de exploitatie van de diensten op de infrastructuur. De keuzes die zij maken 

ten aanzien van dienstregeling, rijgedrag en materieel zijn van grote invloed op de totale emissies van 

de rail-sector. Hier heeft ANL geen invloed. 

 Vastgoedbeheerders 

Stations en transferia zijn een belangrijk onderdeel van de functionaliteit én de businesscase van het 

openbaar vervoer. Vastgoedbeheerders hebben hierin een belangrijke rol. Op de stations vindt de 

transfer plaats van voor-vervoer naar de trein en omgekeerd. De faciliteiten op een station zijn 

daarmee van grote invloed op de keuze die een reiziger maakt en daarmee wordt de emissie 

beïnvloed. De rol van ANL hierin is beperkt. 

 Energieleverancier 

Bijna 70% van het Nederlandse spoor is geëlektrificeerd. De treinen nemen door middel van een 

pantograaf elektrische stroom af vanuit de bovenleiding. Deze energie wordt door de energiebedrijven 

aan de infraprovider geleverd, welke weer doorbelast wordt aan de vervoerders. De wijze waarop de 

energie geleverd wordt (50kV) is van invloed op de elektrische verliezen die optreden en daarmee het 

rendement per (reizigers)kilometer. In Nederland wordt een groot gedeelte van de energie opgewekt 

door middel van niet-hernieuwbare bronnen. Hier heeft ANL geen invloed. 

 

De invloed van ANL in de keten is met name bij de infraprovider en de bouwende aannemers. De 

infraprovider heeft de grootste invloed op de keuzes die het verbruik in de exploitatie beïnvloeden en de 

bouwende aannemer op de wijze waarop de infrastructuur gerealiseerd wordt.  
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4 Ketenanalyse 

4.1 UITGANGSPUNTEN 

4.1.1 SYSTEEMGRENZEN 

Voor het vaststellen van de CO2-emissie is gekeken naar de uitstoot in een viertal fasen: 

 Initiatie 

 Realisatie 

 Exploitatie 

 Sloopfase 

4.1.2 FUNCTIONELE EENHEID 

De functionele eenheid is personenvervoer per spoor (CO2 uitstoot/reizigerskilometer). 

Stations, goederenvervoer, hogesnelheidslijnen en voor- en natransport zijn uitgesloten. 

Vervolgens is voor de speerpunten ieder een passende functionele eenheid bepaald.  

4.1.3 DATAVERZAMELING, VALIDATIE EN METHODE 

Als uitgangspunt voor de kwantificering van de CO2 uitstoot van de gehele keten is het rapport ‘CO2-

voetafdruk Nederlandse spoorketen’ (Railforum, 2011) gebruikt. Dit rapport, dat mede dankzij de expert 

analyse van ANL (Marc Raessen) tot stand is gekomen, beoogt om vast te stellen waar de meest effectieve 

CO2-reductiemogelijkheden in de spoorketen te vinden zijn om de sector te faciliteren in een gerichte 

aanpak tot CO2 reductie.  

Voor de speerpunten die volgen uit de analyse is vervolgens gebruik gemaakt van diverse 

informatiebronnen. 

4.1.4 ONZEKERHEDEN 

Bij de conclusie uit het rapport ‘CO2-voetafdruk Nederlandse spoorketen’ (Railforum, 2011) kan een aantal 

kanttekeningen geplaatst worden over de gebruikte scope. Zo zijn bepaalde (hogesnelheids-)lijnen niet 

meegenomen evenals goederenvervoer. Ondanks deze kanttekeningen wordt de conclusie valide geacht. 

Het is niet de ambitie van ANL om dit rapport eenzijdig verder uit te werken, maar ANL heeft wel belang 

bij een verdere detaillering en volgt derhalve geïnteresseerd de vervolgstappen van Railforum.  

4.2 CO2-EMISSIE GEHELE KETEN 

In onderstaande tabel is de conclusie betreffende de totale CO2-uitstoot van de spoorketen uit het rapport 

‘CO2-voetafdruk Nederlandse spoorketen’ (Railforum, 2011) overgenomen. Hierbij is niet langer 
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onderscheid gemaakt tussen de bouw en gebruiksfase van het spoor om de grootste bijdrages van de 

sector te kunnen selecteren.  

 

CO2 voetafdruk Nederlandse 

spoorketen [1] 

Gram CO2 per 

reizigerskilometer 

Percentage Invloed ARCADIS 

   >> > < << 

Engineering 0,35 1% ■    

Materiaal trein 0,35 1%    ■ 

Productie trein 0,41 1%    ■ 

Energieverbruik trein 37,59 70%    ■ 

Facilitaire energie vervoerder 2,63 5%    ■ 

Materiaal voor onderhoud trein 0,53 1%    ■ 

Materiaal voor infra 6,55 12%   ■  

Transport materiaal 0,56 1%   ■  

Aanleg + Bedrijfsvoering aannem.  1,17 2%   ■  

Onderhoud  0,70 1%   ■  

Energieverbruik infra  2,83 5%   ■  

Facilitaire energie infrabeheerder  0,37 1%    ■ 

TOTAAL 54,04      

Tabel 1 CO2-voetafdruk Nederlandse spoorketen 

Op basis van de CO2-uitstoot en de weging van de invloed van ANL op deze uitstoot is vastgesteld dat de 

drie componenten waar ANL een relevante CO2-reductie kan bewerkstelling zijn: 

 Energieverbruik trein. 

 Materiaal voor infra. 

 Energieverbruik infra. 

 

Vandaar dat de afgelopen jaren dit de speerpunten op het gebied van CO2-emissie reductie zijn geweest 

op het gebied van Rail. Hieronder volgt een korte analyse van de componenten van deze drie 

speerpunten. De bijbehorende doelstellingen en resultaten bij deze speerpunten zijn jaarlijks 

gerapporteerd. 

4.3 SPEERPUNT 1: ENERGIEVERBRUIK TREIN 

Dit speerpunt betreft het energieverbruik van de trein en de CO2-uitstoot tijdens rijden, stilstaan, volle en 

lege ritten en energieverliezen tijdens transport. Deze posten worden voor de ketenanalyse in eerste 

instantie onderverdeeld in enerzijds energie aangewend in de trein en anderzijds verliezen buiten de trein. 

Het energieverbruik in de trein is in een rapport van Railforum verder uitgewerkt (Railforum, 2012). De 

indeling uit dit rapport is overgenomen. Voor de verliezen (buiten de trein) is de post transport 

opgenomen zoals in (Railforum, 2011) genoemd. Hier zijn echter ook de verliezen als gevolg van 

transformatie aan toegevoegd. 

 

Welk aandeel van de verliezen veroorzaakt wordt door transformatie en welk aandeel afkomstig is van 

transport van energie hangt af van een aantal factoren: 

 De elektrische doorsnede en de configuratie van de bovenleiding en de spoorstaven (voor de 

retourstromen). Een grote elektrische doorsnede betekent een lagere weerstand, waardoor het aandeel 

van de transportverliezen afneemt. 
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 De afstand tussen de onderstations. Bij een korte afstand tussen onderstations neemt het aandeel van 

de transportverliezen af. 

 Het type en het rendement van de transformator wat in het onderstation staat opgesteld. Bij een hoog 

rendement van de transformator neemt het aandeel van de transformatieverliezen af. 

 De dienstregeling. Ook wanneer er geen trein rijdt en er dus geen stromen lopen, verbruikt een 

transformator energie (ijzerverlies). Wanneer er een trein rijdt, komen daar koperverliezen in de 

transformator en transportverliezen bij. Bij een rustige dienstregeling zijn er in verhouding dus veel 

ijzerverliezen en neemt het aandeel van de transportverliezen af. 

 

Het onderscheid tussen ijzerverliezen en koperverliezen is toegevoegd aan de ketenanalyse. 

 

Tevens is de post rijden en versnellen verder onderverdeeld naar de aspecten spoorlay-out, de 

seinplaatsing en seinsturing, gedrag machinist en de verkeersleiding. Deze aspecten beïnvloeden het 

rijden en versnellen. Op basis van deze indeling wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste invloed van 

ANL te vinden is. 

Grootste 

energieverbruiker 

geselecteerd

Grootste 

energieverbruiker 

geselecteerd

Grootste invloed 

ARCADIS 

geselecteerd

Grootste invloed 

ARCADIS 

geselecteerd

Grootste CO2 

uitstoot (met 

geringe invloed 

ARCADIS)

Percentages niet 

bekend, wordt 

meegenomen als 

verbeterpunt

Energieverbruik 

exploitatie

70%

Energie 

aangewend in 

trein (88,5%)

Verliezen

(11,5%)

Transformatie-

verliezen

(…%)

Transport-

verliezen

(…%)

Klimaat

(16,2%)

Hulpverbruik

(14,7%)

Tractieverbruik

(69,1%)

Remverliezen

26,6%

Tractieverliezen

(14,9%)

Rijden en 

versnellen

(58,6%)
Gedrag 

machinist

Spoorlayout

Seinplaatsing en 

seinsturing

Verkeersleiding

Ijzerverliezen

Koperverliezen

 

4.4 SPEERPUNT 2: MATERIAAL VOOR INFRA 

Conform Railforum (2011) is het materiaal voor infra verantwoordelijk voor 12% van de CO2 emissie in de 

spoorsector. Voor een verdere analyse van het materiaal dat gebruikt wordt voor de infrastructuur is in 

eerste instantie onderscheid gemaakt tussen aanleg en sloop. De reden hiervoor is dat in (Railforum, 2011) 

onduidelijk is in hoeverre de sloop van infra meegenomen is in de totale CO2 uitstoot. De sloop zit volgens 

het rapport deels verwerkt in de bouw- en onderhoudscijfers. Daarbij zou recycling ook in deze post 
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zitten, echter het hergebruik van ballast bijvoorbeeld niet. Tevens zijn energieverbruik bij transport en 

verwerking van afval niet meegenomen.  

Voor de aanleg van infra is ballast de grootste CO2 producent met 47%. Spoorstaven en dwarsliggers 

vertegenwoordigen ieder 27% van het totaal. Hier is echter alleen gekozen voor de dwarsliggers op basis 

van de invloed van ANL. Voor dwarsliggers geldt dat er nieuwe types ontwikkelt en/of gebruikt kunnen 

worden en dat er gekozen kan worden voor alternatieve grondstoffen. Dit geldt in veel mindere mate voor 

spoorstaven.  

ARCADIS maakt in de keten geen keuze voor een leverancier, maar kan hier wel invloed op uitoefenen 

door middel van een advies. De CO2 uitstoot van deze leverancier bij onder andere winning en transport 

kan daarbij meegewogen worden, maar valt buiten de invloedssfeer van ANL. 

 

Voor de kengetallen van BBM (dwarsliggers, steenslag, spoorstaaf) is gebruik gemaakt van diverse 

bronnen. Conventionele BBM zijn reeds opgenomen in de ‘CO2 voetafdruk Nederlandse spoorketen’ die is 

opgesteld door het RailForum. Voor de ‘groene’ dwarsligger is gebruik gemaakt van gegevens van de 

firma VoestAlpine (RailPro). De kunststof dwarsligger wordt onder andere door dezelfde firma gemaakt. 

Beide gegevens zijn afkomstig uit het rapport ‘Duurzame dwarsliggers’ wat is opgesteld in opdracht van 

ProRail. De gegevens van ‘groene’ ballast zijn afkomstig uit diverse documenten die opgesteld zijn op het 

project Hanzelijn. 

 

Type Eenheid CO2-kengetal Bron 

Betonnen NS90 dwl Stuk 80,75 kg 1 

Eco beton NS90 dwl Stuk 78,1 kg 2  

Kunststof dwl Stuk 15,5 kg 2  

Conventionele ballast uit België Ton 106,0 kg 1, 3 

‘Groene’ ballast gewoon transport Ton 127,6 kg 3, 4, 5 

‘Groene’ ballast bulk carrier Ton 105,5 kg 3, 4, 5 

Tabel 2 Overzicht CO2 kengetallen BBM 

 

Voor dwarsliggers is er daadwerkelijk een CO2-reductie te behalen indien niet gekozen wordt voor de 

conventionele betonnen dwarsligger. De bronnen die geraadpleegd zijn ten aanzien van de kengetallen 

van ballast, laten zien dat de ballast die we van ‘dichtbij’ halen toch het beste alternatief is qua CO2 

uitstoot. Bij het toepassen van ‘groen’-gedolven ballast gaat het effect van de CO2-arme delf methode 

verloren als gevolg van de grote afstand die de ballast vervolgens af moet leggen. 

4.5 SPEERPUNT 3: ENERGIEVERBRUIK INFRA 

Volgens (Railforum, 2011) is het energieverbruik in de infra alle energie die benodigd is voor de operatie 

van de railinfrastructuur en de stations. Het betreft bijvoorbeeld de (bediening van) seinen en wissels, 

wisselverwarming, verkeersleiding, stationsverlichting etc. In (Railforum, 2011) wordt als bron ‘Emissie 

                                                                 

1 VoestAlpine Railpro (“Ketenanalyse betonnen dwarsliggers voestalpine Railpro BV”, 

2 Duurzame dwarsliggers, concept rapportage CE Delft 

3 http://www.eia.gov/oiaf/1605/coefficients.html ; omrekentabel MegaJoule naar kg CO2 

4 tp://cms2009.digitnet.nl/Uploads/CO/20120718_Handboek_CO_2_Prestatieladder_Versie_2_1.pdf ; 

conversiekengetallen SKAO 

5 Brochure - Werkwijze duurzaam bouwen Hanzelijn 
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inventaris ProRail, 2008 scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1’maart 2010 als bron gebruikt. In deze 

ketenanalyse wordt datzelfde document maar dan voor 2010 (DHV, 2012) gehanteerd. 

 

Op basis van dit document zijn de volgende getallen afgeleid voor de categorieën zoals benoemd in 

(Railforum, 2011): 

Scope Verbruiker Kton CO2 

Scope 1 (ProRail) Aardgas overige infra 1,96 

 Aardgas overige infra-gerelateerde gebouwen 0,08 

 Aardgas VL-posten 0,43 

 Aardgas wisselverwarming – verbruik 7,43 

 Aardgas wisselverwarming – lekkage 4,01 

Scope 2 (ProRail) Elektriciteit stations 16,00 

 Elektriciteit VL-posten 3,69 

 Elektriciteit overige infra 25,38 

 Elektriciteit overige infra – gerelateerde 

gebouwen 

1,08 

Tabel 3 Energieverbruik ProRail 

Deze zijn voor de ketenanalyse als volgt ingedeeld: 

 Stations 26,6%. 

 VL-posten 6,9%. 

 Wisselverwarming 19,0%. 

 Overige infra 47,4%. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de wisselverwarming alleen betrekking heeft op aardgas gestookte 

wisselverwarming. In deze analyse zijn we ervan uitgegaan dat elektrisch verwarmde wisselverwarming 

opgenomen is in ‘overige infra’. 
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5 Verdieping ketenanalyse Rail 

De afgelopen jaren zijn drie speerpunten van Rail verder uitgewerkt, met als uitgangspunt de CO2-

voetafdruk uit Tabel 1. Gebleken is echter dat er zowel bij ARCADIS als bij de opdrachtgevers behoefte is 

aan het kunnen berekenen van een gedetailleerde emissie-inventaris van een specifiek project. Om die 

reden wordt door ARCADIS gewerkt aan een gedetailleerde CO2-tool waarmee de CO2-uitstoot van een 

geheel spoorproject kan worden berekend (zie bijlage 1). Op die manier kan dus op detailniveau berekend 

worden wat de CO2-uitstoot is van een specifiek spoorproject. Hierdoor ontstaat inzicht in welk onderdeel 

hiervan leidt tot de grootste CO2-uitsoot, en welke winst kan worden behaald door het maken van andere 

keuzes in het ontwerp, aanleg of exploitatie. 

 

Omdat de materialen die gebruikt worden bij het ontwikkelen van een spoortraject een belangrijk deel 

vormen van de CO2-uitstoot (volgens tabel 1 12%), en we daar als ARCADIS grote invloed op hebben is 

ervoor gekozen om te starten met het ontwikkelen van de tool voor het materiaalgebruik. 

Hierbij is onderscheidt gemaakt in de volgende onderdelen: 

 Baan en spoor; 

 Geluidswering; 

 Tractie energievoorziening 

 Treinbeveiliging 

 Ondergrondse infra 

 

Deze onderdelen bestaan op hun beurt weer uit subonderdelen en verschillende alternatieven die gekozen 

kunnen worden. Met behulp van LCA-programma’s zoals DuboCalc en SimaPro is voor ieder van de 

onderdelen de CO2-uitstoot per eenheid bepaald. Zo zijn voor dwarsliggers in de CO2-tool bijvoorbeeld 

vier verschillende alternatieven opgenomen, waarbij de CO2-uitstoot per stuk wordt weergegeven: 

 NS90 (standaard) 31,3 kg CO2/stuk 

 14001/14002  40,6 kg CO2/stuk 

 NS90 ECO  19,2 kg CO2/stuk 

 14001/14002 ECO 24,9 kg CO2/stuk 

 

Het is de ambitie om de CO2-tool de komende jaren verder uit te breiden zodat ook het aanleggen van het 

spoor (vervoer van de materialen, grondwerkzaamheden, e.d.) en de exploitatie van het spoor hierin 

meegenomen kunnen worden. 

 

Om uiteindelijk de gehele exploitatie in beeld te kunnen brengen middels de CO2-tool, zal vanaf 2015 

gestart worden met de analyse van één van de onderdelen van een spoorproject: het installatiehuis.  

De bouw van installatiehuizen langs Nederlandse infra (spoor/weg/energie) wordt gestuurd vanuit de 

benodigde installaties/systemen. De gehuisveste systemen stellen allen hun eigen klimaateisen, waardoor 

forse klimaatbeheersingssystemen nodig zijn. Wellicht kunnen er lichtere systemen worden ingezet 

wanneer er tijdens het (bouwkundig) ontwerp van het installatiehuis rekening wordt gehouden met de 
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gestelde klimaateisen. Om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik van het installatiehuis als één van 

de onderdelen van de CO2-tool voor de gebruiksfase, wordt een (afstudeer)onderzoek gedaan naar de 

CO2-uitstoot van deze installatiehuizen. 

 

Dit onderzoek is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om tot een duurzamer installatiehuis 

te komen, terwijl tegelijkertijd winst wordt behaald in de exploitatie- en/of realisatiekosten.  

De hypothese is dat dit te behalen is door betere afstemming over de energieconsumptie van de systemen 

in het installatiehuis tijdens de bouwkundige ontwerpfase. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ketenanalyse Rail  

14 
 

ARCADIS 078604550:0.3 - Gecontroleerd 

 

     

Bijlage 1 CO2-tool Rail 

 
 

CO2-emissieberekening railprojecten

Naam project:

Naam contactpersoon (ARCADIS):

Datum: 

Uitgangspunt levensduur (jaar):

CO2-emissiefactoren zijn gebaseerd op: 

Tool is laatst gewijzigd op:

Overzicht CO2-emissies materialen

Baan & Spoor
Levensduur 

(jaar)

CO 2 -uitstoot, 

gecorrigeerd voor 

levensduur (kg CO 2 )

Totale CO 2  uitstoot, niet 

gecorrigeerd (kg CO 2 )

Baanlichaam 0,0 0,0

Wit zand ? m3 2,8 kg CO2/m3 50 0,0 0,0

Dwarsligger 0,0 0,0

NS90 (standaard) ? stuks 31,3 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

14001/14002 ? stuks 40,6 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

NS90 ECO ? stuks 19,2 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

14001/14002 ECO ? stuks 24,9 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

Met dit bestand kan berekend worden hoe groot de CO2-impact van uw railproject is. In onderstaand overzicht 

staan verschillende fysieke onderdelen van een railproject weergegeven. Elk onderdeel kan worden uitgeklapt 

door middel van het plusje l inks van de tabel. De lichtblauwe vakjes moeten worden ingevuld om de CO2-

uitstoot per onderdeel en in totaal te berekenen. De ingeschatte levensduur van het project (zie bovenstaand) 

moet worden ingevuld om de impact over de totale levensduur te bepalen. Daarom bevatten twee kolommen 

berekeningen in CO2-uitstoot: één gecorrigeerd voor levensduur, en de ander niet. Het vraagteken bij elk object 

geeft meer inzicht in de data.

Om te bepalen waar binnen een project de grootste CO2 reductie te behalen valt, dient eerst inzichtelijk 

gemaakt te worden wat de scope van het project is en waar hierbinnen de meeste CO2-emissie wordt 

veroorzaakt. De berekende CO2-emissies van elk object zijn bepaald aan de hand van de afzonderlijke 

materialen waaruit het object bestaat. Aan de hand van deze inventarisatie kan in overleg met de 

opdrachtgever bepaald worden welke aspecten binnen de invloedssfeer van het project vallen en waar zinvolle 

21-7-2015

Ecoinvent 2.0
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Wissels 0,0 0,0

1:9 normaal ? stuks 9.875,9 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

1:12 normaal ? stuks 13.340,6 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

1:15 normaal ? stuks 17.222,3 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

1:29 (hoge snelheidswissel) ? stuks 34.334,3 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

Spoorstaven 0,0 0,0

Spoorstaaf 54E1 ? km spoorstaaf 105.706,1 kg CO2/km 30 0,0 0,0

Ballast 0,0 0,0

Porfier 31,50/50 ? kg 0,00239 kg CO2/kg 80 0,0 0,0

Stootjuk 0,0 0,0

Stootjuk ? stuk 4.095,0 kg CO2/stuk 40 0,0 0,0

Overwegbevloering (dubbel spoor) 0,0 0,0

Pedestrail ? stuks 2.521,1 kg CO2/stuk 15 0,0 0,0

Harmelen ? stuks 1.926,3 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Zwaar universeel ? stuks 1.139,3 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Wisselverwarming 0,0 0,0

Gas ?

meter 

wisselverwarming 13,8

kg CO2 / meter 

wisselverwarming 20 0,0 0,0

Elektrisch ?

meter 

wisselverwarming 5,386

kg CO2 / meter 

wisselverwarming 20 0,0 0,0

Geluidswering
Geluidsschermen 0,0 0,0

Schanskorf teelaarde ? km 164.083,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Schanskorf zandcement/steen ? km 494.750,0 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Hergebruikte ballast 25*25 ? km 342.083,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Cassette aluminium ? km 922.333,3 kg CO2/km 25 0,0 0,0

Cassette kokosvezel ? km 561.916,7 kg CO2/km 25 0,0 0,0

Cassette kunststof ? km 828.083,3 kg CO2/km 25 0,0 0,0

Constructiebeton ? km 509.583,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Houtvezelbeton ? km 1.003.833,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Transparant polycarbonaat ? km 976.833,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Transparant glas ? km 918.083,3 kg CO2/km 25 0,0 0,0

Aarden wal ? km 522.583,3 kg CO2/km 50 0,0 0,0

Laag scherm ? km 582.416,7 kg CO2/km 25 0,0 0,0

Tractie energievoorziening
Bovenleiding 0,0 0,0

Bovenleidingsdraad ? km 102,0 kg CO2/km 20 0,0 0,0

Funderingsvoet Vlinderblok ? stuks 393,5 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Funderingsvoet F-blok ? stuks 819,7 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Bovenleidingportaal paal ? stuks 906,2 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Bovenleidingportaal balk ? stuks 731,6 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0

Bovenleidingportaal arm ? stuks 365,8 kg CO2/stuk 80 0,0 0,0
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Tractie 0,0 0,0

Onderstation of schakelstation ? 0,0

Treinbeveiliging
Interlocking 0,0 0,0

B-relais ? stuks 2.633,5 kg CO2/stuk 40 0,0 0,0

PLC ? stuks 11.011,6 kg CO2/stuk 30 0,0 0,0

VPI ? stuks 10.868,1 kg CO2/stuk 30 0,0 0,0

Seinen 0,0 0,0

Laag sein ? stuks 81,4 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

Hoog sein ? stuks 567,4 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

Cijferbak ? stuks 8,6 kg CO2/stuk 20 0,0 0,0

Overweginstallaties 0,0 0,0

AHOB/ ADOB/ S&B ? overwegen 1.073,5 kg CO2/overweg 30 0,0 0,0

WUBO/WIBR/WIDO/WILO/WIT ? overwegen 281,1 kg CO2/overweg 20 0,0 0,0

Behuizing 0,0 0,0

Relaiskast type 44 ? stuks 257,8 kg CO2/stuk 30 0,0 0,0

Relaiskast type 45 (dubbele) ? stuks 421,4 kg CO2/stuk 30 0,0 0,0

Installatiehuis met klimaatbeheersing ? stuks 13.764,5 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

Installatiehuis zonder klimaatbeheersing ? stuks 12.863,1 kg CO2/stuk 50 0,0 0,0

Ondergrondse infra 0,0

Kabels 0,0 0,0

Groot (≥ 50 mm2) ? strekkende meter 4,4 kg CO2/meter 50 0,0 0,0

Klein (< 50 mm2) ? strekkende meter 0,5 kg CO2/meter 50 0,0 0,0

Leidingen 0,0 0,0

Gas voor wisselverwarming ? meter verwarming 4,3 kg CO2/meter 20 0,0 0,0

Bescherming 0,0 0,0

Kabelkoker kunststof ? strekkende meter 18,3 kg CO2/meter 50 0,0 0,0

Kabelkoker beton ? stuks 11,2 kg CO2 /stuk 50 0,0 0,0

Trekput ? stuks 75,3 kg CO2 /stuk 50 0,0 0,0

Buis ? kg PVC 2,01 kg CO2/kg PVC 50 0,0 0,0

CO2-uitstoot per categorie

Baan & Spoor 0,0 0,0

Geluidswering 0,0 0,0

Tractie energievoorziening 0,0 0,0

Treinbeveiliging 0,0 0,0

Ondergrondse infra 0,0 0,0

TOTALE UITSTOOT (kg) 0,0 0,0
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