CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling
Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol
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Inleiding
In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Royal
HaskoningDHV twee analyses uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Dit
document beschrijft de ketenanalyse van fietsenstalling. Deze ketenanalyse is opgesteld
door Royal HaskoningDHV onder begeleiding van CO2 seminar.nl.

Wat is een ketenanalyse
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het
product bedoeld: van inwinning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of
recycling).

Activiteiten van Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk internationaal advies-, ingenieurs- en
projectmanagementbureau. De professionals van Royal HaskoningDHV leveren hun
diensten op het gebied van assetmanagement, energie, gebouwen, industrie,
infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, strategie, transport, stedelijke en
landelijke ontwikkeling, water management en water technologie.
De professionals leveren hun diensten aan publieke en private klanten vanuit 100 kantoren
in 35 landen. Zij worden daarin ondersteund door de kennis en ervaring van onze 6.500
collega's overal ter wereld.
De professionals van Royal HaskoningDHV focussen zich op het leveren van toegevoegde
waarde voor klanten en daarbij richten ze zich ook op de uitdagingen waar samenlevingen
wereldwijd voor staan. Hieronder vallen de groeiende wereldbevolking en de gevolgen die
dit heeft voor onze dorpen en steden, voor de vraag naar schoon drinkwater en
watermanagement, voor verkeer en transport en het beheer van hulpbronnen.
Door het nemen van initiatieven in duurzame ontwikkeling en innovatie, werkt Royal
HaskoningDHV gezamenlijk met haar klanten aan oplossingen voor een duurzamere
samenleving; nu en in de toekomst.
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Opbouw
In dit rapport presenteert Royal HaskoningDHV de ketenanalyse van fietsenstalling. De
opbouw van het rapport is als volgt:
Stap 1: beschrijving van de functionele eenheid
Stap 2: Identificeren van schakels in de keten
Stap 3: CO2 uitstoot per schakel in de keten
Stap 4: Reductiemaatregelen
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Stap 1: Beschrijving van de functionele eenheid
Deze ketenanalyse omvat de beschrijving van de keten van een fietsenstalling. Hierbij
wordt de hele keten in kaart gebracht van een veelvuldig toegepast product door Royal
HaskoningDHV. Dit product betreft een fietsenstalling welke bestaat uit een dubbelzijdig
etagerek met een dubbelzijdige overkapping.
Het dubbelzijdige etagerek met de dubbelzijdige overkapping biedt in totaal ruimte aan 31
fietsen op een vloeroppervlak van ca. 9 m2.
De fietsenstalling omvat twee separate producten welke worden aangeboden door de firma
Jan Kuipers Nunspeet B.V. en hebben de volgende artikelcodes:
• dubbelzijdig etagerek: M155/15/16
• dubbelzijdige overkapping: NS-kap/DZ/4

Bron afbeeldingen: Jan Kuipers Nunspeet B.V..
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Stap 2: Identificeren van schakels in de keten
In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema
presenteert de schakels in de keten van de fietsenstalling.

Figuur 1: overzicht schakels in de keten
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Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd. Over de winning
van de grondstoffen wil de leverancier uit strategische overwegingen alleen het land van
herkomst benoemen. Dit is onderstaand weergegeven.

Categorie
Grondstoffen

Type
Staal

Leverancier
IJzerleeuw
Arcelor mittal
o.a. Cito Benelux
o.a. Nestinox
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend

Kunststof
RVS
Aluminium
Glas
Zink
Beton
Categorie
Transport grondstof naar
productie, bewerking en
installatie
Categorie
Productie

Categorie
Bewerking /
verzinkerij

Leverancier
Diverse vervoerders
Diverse vervoerders

Type
M155/15/16
NS-kap/DZ/4

Categorie
Transport t.b.v.
bewerking

Vestigingsplaats
Zwolle
Born
Zevenaar
Best
niet bekend
China / Tsjechië
niet bekend
niet bekend
Toelichting
Downstream
Upstream

Leverancier
Jan Kuipers Nunspeet B.V.

Leverancier
Diverse vervoerders
Diverse vervoerders
Type
M155/15/16
NS-kap/DZ/4

Vestigingsplaats
Nunspeet

Toelichting
Downstream
Upstream

Leverancier
Verzinkerij Kampen

Vestigingsplaats
Kampen

Categorie
Transport terug naar
productie

Leverancier
Diverse vervoerders
Diverse vervoerders

Toelichting
Downstream
Upstream

Categorie
Transport totaalproduct
van productie naar
projectlocatie

Leverancier
Diverse vervoerders
Diverse vervoerders

Toelichting
Downstream
Upstream

Categorie
installatie/montage in
project

Type
M155/15/16
NS-kap/DZ/4
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Categorie
Gebruik & onderhoud

Leverancier
Prorail

Vestigingsplaats
Utrecht

Categorie
Hergebruik / sloop

Partner
Jan Kuipers Nunspeet B.V.

Vestigingsplaats
Nunspeet

Categorie
Transport naar productie
voor hergebruik

Leverancier
Diverse vervoerders
Diverse vervoerders

Toelichting
Downstream
Upstream

Categorie
Werkvoorbereiding

Partner
Royal HaskoningDHV

Vestigingsplaats
Amersfoort

Categorie
Uitvoeringsbegeleiding

Partner
Royal HaskoningDHV

Vestigingsplaats
Amersfoort
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Stap 3: CO2 uitstoot per schakel in de keten
In dit hoofdstuk wordt per schakel uit de keten (zie figuur 1) de CO2 uitstoot berekend. Alle
schuin gedrukte getallen in deze berekening zijn schattingen.

3.1 Grondstoffen
De eerste schakel van de keten is het inkopen van materialen.
Staal:
Het betreft standaard staal type S235. Voor de productie van staal S235 is uitgegaan van
warm walsen. De stalen bevestigingsmiddelen (bouten, moeren en sluitringen) dienen
daarbij nog gedraaid te worden.

M155/15/16
NS-kap/DZ/4

839,37 kg*
1.309,68 kg*
Totaal:
2.149,04 kg
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0

Staal
2,3
2,3

kg CO2/kg**
kg CO2/kg**

1,93
3,01
4,94

ton CO2
ton CO2
ton CO2

Al het staal wordt thermisch verzinkt en gepoedercoat. Dit proces is opgenomen bij de
schakel: bewerking.
Zink:
Hier is uitgegaan van primair geproduceerd zink, dat wordt aangebracht volgens de NENEN-ISO 1461 in een Europese verzinkerij.

M155/15/16
NS-kap/DZ/4

65,47 kg*
92,52 kg*
Totaal:
157,99 kg
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;

Zink
5,44
5,44

kg CO2/kg*
kg CO2/kg*

0,36
0,50
0,86

ton CO2
ton CO2
ton CO2

RVS:
Voor de installatie van de rekken worden veel verschillende schroeven, bouten, sluitringen
en andere kleine onderdelen van RVS 304/A2 ingezet.
RVS onderdelen
59,24 kg*
4 kg CO2/kg**
13,26 kg*
4 kg CO2/kg**
Totaal:
72,50 kg
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0
M155/15/16
NS-kap/DZ/4
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Kunststof & rubber:
Voor de productie van het etagerek zijn verschillende (kleine) kunststof onderdelen nodig.
De handgrepen worden ten behoeve van thermisch comfort van gebruikers gecoat met
plascoat (thermoplast). Synthetisch rubberen (Delrin) stootkussens gaan slijtage van de
looprollen tegen en een licht nylon glijlager zorgt voor een goed lopende wielhouder.
Daarnaast wordt het rubber gebruikt om het glas met rubber strips op zijn plek te houden.
Kunststof & rubber
M155/15/16
Plascoat
Delrin/Nylon
NS-kap/DZ/4
Kunststof
Rubber

0,14
0,36

kg*
kg*

12,27 kg*
10,76 kg*
Totaal:
23,53 kg
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0

1,94
8,7

kg CO2/kg**
kg CO2/kg**

0,0003
0,0031

1,94
2,6

kg CO2/kg**
kg CO2/kg**

0,02
0,03
0,05

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Glas:
Voor de dakconstructie is in totaal ca. 870 kg gehard glas nodig. Dit glas wordt in China
geproduceerd. Het glas wordt na productie onderworpen aan een zogenaamd heat soak
proces, wat beschreven staat in NEN-EN 14179.
Glas
NS-kap/DZ/4
Gehard glas
heat soaked

870,42
870,42

kg*
kg*

1,1
0,045

kg CO2/kg**
kg CO2/kg**

Totaal:
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0

0,96
0,04
1,00

ton CO2
ton CO2
ton CO2

Aluminium:
De aluminium onderdelen betreffen de zwaardere onderdelen als de dakranden, de
uithouders en scharnierdelen.

NS-kap/DZ/4

408,18

kg*

Totaal:
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0
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Beton:
Voor de fundering van de constructie is ca. 3.900 kg beton nodig. De constructie wordt
door verschillende leveranciers aangeleverd. Zij gebruiken CEM I (portlandcement), zand,
kalksteen (4-14), RVS ankers en wapeningsstaal.
Beton incl. wapening
NS-kap/DZ/4
Beton
Wapening

3.890 kg*
43,25 kg*
Totaal:
3.933,25 kg*
* Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V.;
** Bron: Eco-invent 2.0

0,12
1,45

kg CO2/kg**
kg CO2/kg**

0,47
0,06
0,53

ton CO2
ton CO2
ton CO2

3.2 Transport grondstof naar productie, bewerking en installatie
De diverse grondstoffen worden vervoerd naar de locaties waar de grondstoffen worden
verwerkt. Voor de aanvoer van de grondstoffen binnen Nederland is aangenomen dat er
gemiddelde afstanden van 100 km van de betreffende fabriek naar de locaties wordt
afgelegd in een middelzware vrachtauto 10-20 ton. In totaal wordt er 6700 kg aan
grondstoffen van binnen Nederland aangeleverd.
Het glas wordt vanuit Shanghai per zeevaart (150 TUE) vervoerd over een afstand van
9000km. Een ander separaat onderdeel, de tulips, worden getransporteerd vanuit Tsjechië
door middel van een middelzware vrachtauto 10-20 ton. Hiervoor is een gemiddelde
afstand van 800 km aangehouden.
Transport grondstof naar productie, bewerking en installatie
Grondstoffen
5172 kg**
0,3 kgCO2/tonkm*
0,20 ton CO2
(binnen Nederland)
Glas
870 kg**
0.085 kgCO2/tonkm*
0,67 ton CO2
(vanuit China)
Tulips
675 kg**
0,3 kgCO2/tonkm*
0,16 ton CO2
(vanuit Tsjechië)
Totaal:
1,03 ton CO2
* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..
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3.3 Productie
De productie wordt verricht bij de leverancier Jan Kuipers Nunspeet B.V..
JKN gebruikt ongecoat, zgn. zwart staal om veel verschillende onderdelen te maken.
Enkele zware stalen onderdelen zijn: de uittrekgoot, bok, ligger, geleidegoot, wielgleuf,
hefboom, etc. Hiervoor zijn verschillende bewerkingsstappen nodig zoals; knippen,
ponsen, boren, lassen, etc. Bij benadering wordt 50% van het staal gezet.

Zet-/plaatwerk
Alu-extrusie
Alu plaatwalsen
Bewerking RVS
Electra (intern)
Gas (intern)

599,86
143,90
264,28
59,24
223,44
18,80

kg**
kg**
kg**
kg**
kWh**
m3**

Productie
0,07
0,4
0,6
3
0,48115
1,825

kg CO2/kg***
kg CO2/kg***
kg CO2/kg***
kg CO2/kg***
kg CO2/kWh**
kg CO2/m3*

0,04
0,06
0,16
0,18
0,11
0,03
0,58

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..
*** Bron: Eco-invent 2.0

3.4 Transport staal t.b.v. de bewerking
Vanuit de productie wordt het staal naar Verzinkerij Kampen te Kampen getransporteerd
ten behoeve van de conservering van de diverse onderdelen. Het transport geschied door
middel van middel zware vrachtwagens (10-20 ton). Voor het transport van Nunspeet naar
kampen is 30 km aangehouden.

830 kg**

30

km

Transport staal
0,3 kg CO2/tonkm*

0,01
0,01

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..

3.5 Bewerking / verzinkerij
Omdat de materialen buiten worden toegepast en onderhevig zijn aan diverse
weersomstandigheden laat Jan Kuipers Nunspeet B.V. alle stalen onderdelen met
uitzondering van de handgreep, thermisch verzinken.
Naast het thermisch verzinken van de stalen onderdelen worden de handgrepen
geconserveerd met plascoat (thermoplast). Hiervoor is echter heel weinig energie nodig en
deze is dus buiten de analyse gehouden.
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3.6 Transport staal terug naar productie
Na de bewerking worden alle materialen getransporteerd naar de productielocatie van Jan
Kuipers Nunspeet B.V. te Nunspeet met middel zware vrachtwagens (10-20 ton). Voor het
transport van Kampen naar Nunspeet is 30 km aangehouden.

830 kg**

Transport staal
km
0,3 kg CO2/tonkm*

30

0,01
0,01

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..

3.7 Transport totaalproduct naar projectlocatie
Vanuit Jan Kuipers Nunspeet worden de materialen met een middelzware vrachtwagen
(10-20 ton) naar de projectlocatie vervoerd. Voor het transport van de productielocatie in
Nunspeet naar de bouwplaats is 100 km aangehouden.

918,60 kg**

100

Transport fietsenstalling
km
0,3 kg CO2/tonkm*

0,03
0,03

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..

3.8 Installatie / montage in project
Voor de montage is er rekening gehouden met de transportbewegingen van de monteurs
van Jan Kuipers Nederland B.V. of ingehuurde monteurs. Voor de reisafstand van
monteurs voor montage en installatie is uitgegaan van 200 km (100 km heen en 100 km
terug) met één bestelbus. De duur van de werkzaamheden bedraagt twee werkdagen.
Installatie / montage in project
Werkbus met 2
installateurs

200

km

0,215

kg CO2/km*

0,00004
0,00

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
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3.9 Gebruik en onderhoud
Bij de jaarlijkse controle en het onderhoud worden de looprollen en de gasdrukveren
gecontroleerd. Het onderhoud bestaat uit het jaarlijks reinigen en bewegen van de
looprollen en gasdrukveren, zodat het systeem goed kan blijven bewegen.
Er wordt ook driejaarlijks onderhoud verricht ten behoeve van de staalconstructie en de
kunststof onderdelen.
Tweejaarlijks wordt de fietsenstalling schoongemaakt.
Per dag is er uitgegaan van één bestelbus met twee monteurs. Voor de afstand is uitgegaan
van 200 km (100 km heen en 100 km terug).
Gebruik en onderhoud fietsenstalling
200
km
0,215
kg CO2/km*
0,00004
200
km
0,215
kg CO2/km*
0,00129
200
km
0,215
kg CO2/km*
0,00008
0,00
* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
controle (1x p.j.)
onderhoud (3x p.j.)
schoonmaak (2x p.j.)

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Voor het gebruik tijdens de gebruiksduur van de fietsenrekken zijn de geïntegreerde 16 x
18W lampen in de lichtstrip opgenomen in de berekening. De verlichting verbruikt tijdens
avonduren elektriciteit en worden geschakeld met de openbare verlichting. Uitgaande van
de reguliere standaard voor niet gedimde openbare verlichting van 4100 branduren is
jaarlijks in totaal ca. 1180 kWh elektriciteit nodig. Over de gebruiksduur van 20 jaar is dit
ruim 23 MWh.

16 x 18W lampen

Verlichting fietsenstalling
Branduren
jaren
totaal kWh
kg CO2/kWh*
4100
20
23616
0,413

9,75
9,75

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;

3.10 Hergebruik / sloop
Voor de demontage is dezelfde methodiek als voor de montage toegepast. Hierbij is er
uitgegaan van een reisafstand van 200 km totaal met één bestelbus.
Hergebruik / sloop
Werkbus met 2
installateurs

200

km

0,215

kg CO2/km*

0,00004
0,00

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
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3.11 Transport naar productie voor hergebruik
De gedemonteerde materialen worden voor het hergebruik weer vervoerd naar Jan
Kuipers Nunspeet B.V. te Nunspeet. Er is uitgegaan van een middelzware vrachtwagen
(10-20 ton). Voor het transport van de bouwplaats naar de productielocatie in Nunspeet is
100 km aangehouden.

918,60 kg**

Transport fietsenstalling voor hergebruik
100 km
0,3 kg CO2/tonkm*

0,03
0,03

ton CO2
ton CO2

* Bron: conversiefactoren CO2-Prestatieladder handboek V2.2;
** Opgave Jan Kuipers Nunspeet B.V..

3.12 Werkvoorbereiding
Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding met betrekking tot
de fietsenstalling. Conform de opgave van Prorail is er uitgegaan van een belasting van 9%
op het totaalbudget. De kosten voor de fietsenstallingen zijn niet opgenomen in deze
ketenanalyse.

Werkvoorbereiding

Werkvoorbereiding
9%
0,21 kg CO2/ €*

0,0134 ton CO2
0,01 ton CO2
*Bron: Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting.

3.13 Uitvoeringsbegeleiding
Royal HaskoningDHV is ook verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding. Conform de
opgave van Prorail is er uitgegaan van een belasting van 5% op het totaalbudget. De kosten
voor de fietsenstallingen zijn niet opgenomen in deze ketenanalyse.

Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding
5%
0,21 kg CO2/ €*

0,0075 ton CO2
0,01 ton CO2
*Bron: Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting
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Stap 4: Reductiemaatregelen
Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een
tabel en een taartdiagram gepresenteerd. Nu de CO2 uitstoot over de gehele keten bekend
is worden reductiedoelstellingen opgesteld om deze CO2 uitstoot te reduceren.
Onderstaande tabel laat per schakel de hoeveel ton CO2 zien inclusief een percentage van
het totaal. Omdat de CO2 uitstoot bij een aantal schakels nihil is gebleken is er voor
gekozen om het taartdiagram op te stellen op basis van de belangrijkste stromen binnen de
keten.
Overzicht CO2-uitstoot per schakel
Fase:
ton CO2
1. Grondstoffen
10,70
2. Transport > productie, bewerking en montage
0,98
3. Productie
0,58
4. Transport staal t.b.v. de bewerking
0,01
5. Bewerking verzinkerij
0,00
6. Transport staal terug naar productie
0,01
7. Transport totaalproduct naar projectlocatie
0,03
8. Installatie / montage
0,00
9. Gebruik en onderhoud
9,75
10. Hergebruik / sloop
0,00
11. Transport naar productie voor hergebruik
0,03
12. Werkvoorbereiding
0,01
13. Uitvoeringsbegeleiding
0,01
Totaal
22,10

0%	
  

%
48,4%
4,4%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
44,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%

0%	
  
1.	
  Grondstoﬀen	
  
2.	
  Transport	
  

44%	
  

48%	
  
3.	
  Produc:e	
  
4.	
  Installa:e,	
  montage,	
  gebruik	
  en	
  
onderhoud	
  
5%	
  

3%	
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Reductiemaatregelen
Gezien de minimale invloed van Royal HaskoningDHV binnen de keten van de
fietsenstallingen is Royal HaskoningDHV afhankelijk van haar ketenpartners. Jan Kuipers
Nunspeet B.V. is een grote schakel binnen de keten die verantwoordelijk is voor de
productie en installatie van de fietsenstalling.
Royal HaskoningDHV sluit zich aan bij de reeds gestelde reductiedoelstellingen van Jan
Kuipers Nunspeet B.V. en zal zich waar mogelijk inzetten om deze doelstellingen ook te
realiseren.
Daarnaast zal Royal HaskoningDHV haar doelstellingen met betrekking tot de organisatie
uitvoeren om zo de minimale emissie met betrekking tot de werkvoorbereiding en
uitvoeringsbegeleiding te reduceren.
De reductiedoelstellingen:
●

Andere wijze van conserveren. Nu wordt veel staal nog thermisch verzinkt waarna het vaak
ook nog wordt gepoedercoat. Mogelijk kan met minder of andere type conservering de
impact verlagen. JKN is in gesprek met de leveranciers hierover.

●

Aluminium onderdelen vervangen door kunststof. Aluminium kent een zeer energie
intensief en daarmee ook CO2 intensief productieproces. Voor verschillende onderdelen
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van biocomposieten of gerecycled
kunststof.

●

Internationaal transport beperken. Nu wordt het glas uit China en de etagerekken uit
Tsjechië geïmporteerd waarvoor veel transportenergie benodigd is. Indien het glas en het
rek uit meer nabijgelegen plaatsen gehaald kan worden is de potentiële besparing 5% op de
totale CO2 emissie.

●

Betonpoeren (betonsokkel) alleen op basis van hoogovencement. Door portlandcement te
vervangen door hoogovencement, wat een deel van de betonleveranciers kan aanbieden,
kunnen de bijbehorende emissies bijna met een factor 2 verlaagd worden.

●

Verlichting aanpassen. Zoals te zien is in de resultaten drukt het energiegebruik als gevolg
van verlichting zwaar op de CO2 impact (45%). Nu wordt voor de verlichting 16 stuks 18
watt lampen gebruikt. Door deze bijvoorbeeld te vervangen door LED verlichting kan het
energiegebruik vermoedelijk met ca. 50% gereduceerd worden.
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Colofon
auteur(s)
kenmerk
datum
versie
status

Nick van Moerkerk (CO2-Seminar), Martin Vos (CO2-Seminar)
Ketenanalyse fietsenrekken
28-05-2014
2.0
Definitief
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Bijlagen
•

Bijlage 1 - Rekenmodel ketenanalyse fietsenrekken;

•

Bijlage 2 - Ketenanalyse Jan Kuipers Nunspeet B.V., Etagerekken en
Overkappingen.
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