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Doel en werkzaamheden 

Doel 

Inzicht verkrijgen in indirecte emissies (scope 3) ten gevolge van productie en levering van ingekochte 
spoorse materialen om binnen de sector CO2 bewust handelen en reductie van indirecte emissies te 
bewerkstelligen.   

 

Werkzaamheden 

Uitvoeren van twee GHG genererende ketenanalyses van activiteiten uit scope 3 conform de vier stappen 
uit het GHG Protocol, deel A hoofdstuk 4 “Setting Operational Boundaries” (pagina’s 29 t/m 33). Deze vier 
stappen vormen de structuur van deze rapportage.  

 

 

Stap 1: Algemene beschrijving bedrijfskolom DVDI en gerelateerde  

 scope 3 emissies; 

 

Stap 2:  Keuze voor twee GHG genererende ketenanalyses op basis van criteria DVDI (A) en 
 randvoorwaarden ProRail (B);   

 

Stap 3:  Identificatie partners binnen de bedrijfskolom die bijdragen aan deze scope 3 emissies (bijv. 
 klanten en producenten); 

 

Stap 4:  Berekening scope 3 emissies van twee GHG genererende activiteiten, te weten spoorstaven en 
 wissels.  



Stap 1: Bedrijfskolom DVDI en gerelateerde 

scope 3 emissies 

UPSTREAM ACTIVITIES OWN OPERATIONS DOWNSTREAM ACTIVITIES

CONSTRUCTION SALE / USE

> > RAW MATERIALS > > PRODUCTS > > DISPOSAL

EMISSIONS FROM PURCHASED MATERIALS EMISSIONS FROM SOLD PRODUCTS

Scope 3 Emissions sources

Employee commuting

Employee business 

travel by public 

transport

Purchase of paper

Transportation of 

waste generated in 

operations

Disposal sold products 

at end of life

Transportation of sold 

products

Use of sold products

Scope 3 Emissions sources

PURCHASE

Treatment waste generated in operations 

(by type of waste)

Contractor travel

Transportation raw 

materials

Production capital 

equipment

Production raw 

materials

SUPPLIERS PRODUCT USE



Stap 2: keuze scope 3 emissies voor 

ketenanalyse 

Stap 2a: 

Selectie relevante scope 3 

emissies obv criteria DVDI 

 

Stap 2b: 

Keuze scope 3 emissies voor 

ketenanalyse obv 

randvoorwaarden ProRail 



Criteria DVDI Spoorstaaf Wissels Beton 

dwarsliggers 

Papier Woon-werk 

verkeer 

Grootte van 

emissies 

Ja* Ja* Ja* Nee Ja** 

Mogelijkheid 

beïnvloeding 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Potentie 

reductie-

mogelijkheden 

Ja Ja Ja Ja Ja 

* Vastgesteld op basis van analyse inkoopgegevens DVDI 2009; 

** DVDI is projectorganisatie: aanzienlijk deel medewerkers werkt op projecten in het land. 

Stap 2A: selectie relevante scope 3 emissies op 

basis van criteria DVDI  



Stap 2B: keuze scope 3 emissies voor 

ketenanalyse obv randvoorwaarden ProRail  

ProRail 

randvoorwaarden 

Spoorstaaf Wissels Betonnen 

dwarsliggers 

Papier Woon-werk 

verkeer 

Vier stappen ketenanalyses 

GHG protocol basis voor 

structuur analyse 

Beide ketenanalyses worden uitgevoerd aan de hand van 4 stappen GHG Protocol 

Significante emissies Ja Ja Ja Nee* Ja 

Activiteit uit categorie 

“extraction and production 

purchased materials & fuels 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nee 

Alleen diensten in ProRail 

aanbieding; 2 activiteiten 

verschillende categorieën 

 

N.v.t. op DVDI: DVDI biedt ProRail meer aan dan alleen diensten 

Analyse aanvulling op 

bestaande kennis en 

inzichten 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nee* 

 

Ja 

 

Ja 

Activiteit maakt deel uit van 

aanbieding aan ProRail 
 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nee 

 

Nee** 

* Vastgesteld op basis van peer-review 

** Rechtstreeks contact met CI en ProRail geeft onvoldoende basis te veronderstellen dat woon-werk verkeer deel uitmaakt van 

aanbieding aan ProRail 



Stap 3: Identificatie partners DVDI 

Doel: identificeren van partners in de bedrijfskolom die een significante bijdrage leveren 

aan scope 3 emissies om bronnen te identificeren, relevante data te verkrijgen en emissies 

te berekenen. 

 
Partners DVDI Product 

Producent Voestalpine Stahl Donawitz Spoorstaaf 

Kloos Oving Wissels 

Voestalpine WBN + BWG Wissels 

De Meteoor B.V. Wissels (alléén betonnen 

wisselliggers) 

Leverancier Railpro Spoorstaaf 

Geen leverancier: directe levering 

vanuit producent 

Wissels 

Transporteur Geen partners: transport via 

leverancier of direct van producent 

(in geval van wissels) 

Wissels en spoorstaaf 

Om de ketens van spoorstaaf en wissels in kaart te kunnen brengen is contact gezocht met Railpro (voor 

spoorstaaf) en Kloos Oving (voor wissels). De gebruikte productinformatie in de ketenanalyses van beide 

railproducten is afkomstig van deze partners.  



Uitgangspunten berekening 

spoorstaaf (1) 

• Een spoorstaaf, of rail, is een geprofileerde stalen staaf waarover een 
railvoertuig rijdt (zie afbeelding).  

 

• Spoorstaven worden gemaakt van staal.  

 

• Er bestaan veel verschillende typen spoorstaven, die van elkaar 
verschillen in o.a. afmetingen. Een veel gebruikte en voorkomende 
spoorstaaf is “type 54E1”.  

 

CO2 footprint spoorstaaf: 

• De CO2 footprint van een spoorstaaf is gebaseerd op de totale CO2-
uitstoot van de hoeveelheid ingekochte spoorstaven door DVDI in 2009. 

 

• De ketenemissie van 1 meter spoorstaaf is alsvolgt berekend: 

• Emissies van productie van spoorstaafmateriaal en het transport 
van dit spoorstaafmateriaal optellen; 

• Dit vervolgens delen door aantal ingekochte meters spoorstaaf in 
2009. 

  

 

 

 

 



Uitgangspunten berekening 

spoorstaaf (2) 

§ De keten van spoorstaaf bestaat uit de volgende fases: 

 Productie (incl. grondstoffen), transport, installatie, gebruik, verwijdering, afvalverwerking. 

 

§ Voor de ketenanalyse t.b.v. de CO2 prestatieladder van ProRail worden de emissies berekend 
van de productie- en transportfase: 

 

Ø Emissies tijdens de installatie- en verwijderingsfase worden al meegenomen in scope 1 
en 2 emissies (elektriciteit- en brandstofverbruik op bouwplaats). Dit geldt eveneens voor 
de CO2-emissies veroorzaakt tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan spoorweg in de 
gebruiksfase. 

Ø Verwijderd spoorstaaf wordt gerecycled en hergebruikt. Afvalverwerking is onderdeel van 
productieproces van nieuwe producten, en behoort daarmee tot een nieuwe keten. Om 
dubbeltelling te voorkomen is daarom de fase “afvalverwerking” buiten deze ketenanalyse 
gelaten. 

Ø Er vinden in de keten van de spoorstaaf twee transportstromen plaats. Beiden worden in 
de ketenanalyse meegenomen: 

• Transport spoorstaaf van producent naar leverancier Railpro; 

• Transport spoorstaaf van Railpro naar de locaties van de diverse DVDI-railprojecten 
(o.b.v. een gemiddelde transportafstand). 

 

Ø Leveringen vanuit producent worden altijd per trein aan Railpro geleverd (bevestigd door 
leverancier); 

Ø Leveringen vanuit Railpro aan DVDI vinden ook per trein plaats. 

 



Berekening spoorstaaf: aannames 

Productiefase: 

• 79,5% van de totale hoeveelheid ingekocht spoorstaaf in 2009 is “type 54E1”. Om de CO2 emissies van 
spoorstaaf te berekenen, gaan we ervan uit dat DVDI één type spoorstaaf ingekocht heeft in 2009. 
Omdat in 79,5% van alle gevallen “type 54E1” is ingekocht, nemen we dit type spoorstaaf als 
standaard.  

 

Transportfase: 

• DVDI koopt spoorstaven in bij leverancier Railpro (gevestigd in Hilversum). Type 54E1-spoorstaaf 
wordt binnen Railpro-concern (Voestalpine) geproduceerd in Donawitz (Oostenrijk). We nemen aan dat 
alle ingekochte spoorstaven door DVDI dan ook hier geproduceerd worden; 

 

• Afstand tussen Donawitz (locatie spoorstaafwalserij) en Hilversum (vestigingsplaats Railpro) per trein: 
1.122 km  

 

• Transport spoorstaven tussen Donawitz en Railpro vindt plaats met diesel-goederentrein (non-
bulkgoederen)  

 

• Gemiddelde transportafstand met trein tussen Railpro en een projectlocatie DVDI: 100 km; 

 

• Tenslotte nemen we aan dat deze trein leeg terug rijdt zodra spoorstaven afgeleverd zijn. 

 

• Ook een lege trein veroorzaakt CO2-emissies. De regel die we hier hanteren is: de lege trein 
veroorzaakt nog 60% van de CO2 uitstoot van de volle trein op de heenweg. 



Berekening spoorstaaf: emissies 

productiefase 

TOTALE HOEVEELHEID INGEKOCHT SPOORSTAAF (IN TON)   X   EMISSIEFACTOR 

 

Totale hoeveelheid ingekocht spoorstaaf: 

• Totaal ingekochte hoeveelheid spoorstaaf in 2009:61.652 meter 

•  In 1 meter spoorstaaf (type 54E1) zit 54,77 kg staal 

• Totale volume van ingekocht spoorstaaf in 2009: 61.652 x 54,77 kg = 3.376.680 kg = 3.376,68 ton staal 

 

Emissiefactor: emissiefactor staal: 1,060 ton CO2/ton* (global average factor) 

 

Totale CO2 uitstoot productie spoorstaaf: 3.376,68 x 1,060 = 3.579,28 ton CO2 

 

* Bron: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories (volume 3, chapter 4, table 4.1). 

 



Berekening spoorstaaf: emissies 

transportfase (1) 

 

TOTALE HOEVEELHEID INGEKOCHT SPOORSTAAF (IN TON)   X   AFGELEGDE TRANSPORT 

AFSTAND    X   EMISSIEFACTOR 

 

 

Totale hoeveelheid ingekocht spoorstaaf: 

Totale volume van ingekocht spoorstaaf in 2009: 61.652 x 54,77 = 3.376.680 kg  

= 3.376,68 ton 

 

 

Totale afgelegde transportafstand: 

• Totale afgelegde afstand tussen Donawitz (locatie spoorstaafwalserij) en Hilversum (vestigingsplaats 

Railpro): 1.122 km; 

• Gemiddelde transportafstand met trein tussen leverancier Railpro en een projectlocaties DVDI: 100 km; 

 

 



Berekening spoorstaaf: emissies 

transportfase (2) 

 
Emissiefactor diesel-goederentrein (non-bulk goederen): 25 g CO2/tonkm* 

 

Totale CO2 uitstoot transport spoorstaaf: 

 

CO2 emissies transport producent – leverancier Railpro: 

• 3.376,68 (ton)   x  1.122 (km) x 0,025 (kg CO2/tonkm) = 94.716 kg CO2 =  94,7 ton CO2 

 

CO2 emissies transport leverancier Railpro– locaties railprojecten DVDI: 

• 3.376,68 (ton)   x  100 (km) x 0,025 (kg CO2/tonkm) = 8.441,7 kg CO2 = 8,4 ton CO2 

 

CO2 emissies transport locaties railprojecten DVDI - leverancier Railpro (= terugweg): 

• 60% van 8.441,7 kg CO2 = 5.065,02 kg CO2 = 5,07 ton CO2 

 

TOTALE CO2 UITSTOOT TRANSPORT: 108,2 ton CO2 

 

 

* 2009 ProRail C02-conversiefactoren versie 14 mei 2009 definitief 1.0 (blz. 15, tabel vervoer non 

bulkgoederen) 

 



Berekening spoorstaaf: totale emissies keten 

 
TOTALE EMISSIES PRODUCTIE + TOTALE EMISSIES TRANSPORT  

 

= 

 

3.579,28 ton CO2    +   108,2 ton CO2 = 3.687,48 ton CO2 

 
Totale CO2 uitstoot per ingekochte meter spoorstaaf: 59,81 kg CO2 



Conclusie ketenanalyse spoorstaaf 

• De grootste component van de CO2 footprint van een spoorstaaf is gerelateerd aan de 

productieketen van het staal waaruit het spoorstaaf is opgebouwd. Ruim 95% van de totale 

CO2-uitstoot in de keten van een spoorstaaf wordt veroorzaakt door deze staalproductieketen; 

 

• Transport van spoorstaven veroorzaakt slechts 3% van de totale CO2-ketenemissies; 

 

• Echter, in de transportfase van een ingekocht spoorstaaf, komt 87,5% van de CO2-uitstoot voor 

rekening van het transport tussen de spoorstaafwalserij en de leverancier van spoorstaaf.   

 

• Op basis van deze uitkomsten, is van het van belang om toekomstige reductiemaatregelen te 

richten op het terugdringen van de CO2-emissies in de productieketen van een spoorstaaf.   

 Hierbij zal o.a. worden geprobeerd om samen met onze leverancier en producent van 

spoorstaaf ook de specifieke CO2-uitstoot van de productielocatie, waar de spoorstaven voor 

DVDI geproduceerd worden, in kaart te brengen.    

  

  



Uitgangspunten berekening wissels (1) 

• Een wissel is een samengesteld product bestaande uit een drietal 

wisselcomponenten, te weten:  

Ø Gewapend betonnen wisselliggers; 

Ø Stalen puntstukken; 

Ø Stalen tongbewegingen 

 

• Het unieke productieproces maakt  

 dat wissels binnen de railsector wordt  

 beschouwd als een aparte  

 productgroep: 

Ø De betonnen wisselliggers worden specifiek per type wissel geproduceerd, 

gebruik makend van maatwerkmallen; 

Ø Tongbewegingen ondergaan apart bewerkingsproces: slijping;  

Ø Productie van puntstukken als component van wissels. 

 

CO2 footprint van één wissel: 

De CO2 footprint per ingekochte wissel is gebaseerd op de totale CO2-uitstoot van de hoeveelheid 

ingekochte wissels door DVDI in 2009.  

De emissies per ingekochte wissel zijn als volgt berekend: 

§ Emissies van productie en transport optellen; 

§ Deze uitkomst delen door het aantal ingekochte wissels in 2009. 

 



Uitgangspunten berekening wissels (2) 

Een wissels is een samengesteld product, dat op maat gemaakt wordt. Het inkoopproces van wissels (type 

1:9) ziet er als volgt uit: 
 

Stalen 

puntstukken** 

Stalen tong-

bewegingen** 

Assemblage 

wissel-

componenten** 

Transport Installatie 
Afvalver-

werking 

* Geproduceerd door De Meteoor B.V. 

** Geproduceerd door Kloos Oving; het staal voor deze producten krijgt Kloos Oving aangeleverd door Corus 

(Hayange, Frankrijk) en ThyssenKrupp (Duisburg, Duitsland) 

Betonnen 

wisselliggers* 

Gebruik Verwijdering 



 

Uitgangspunten berekening wissels (3)  

 
 

§ Voor de ketenanalyse t.b.v. de CO2 prestatieladder van ProRail worden de emissies 
berekend van de productie- en transportfase: 

 

ØDe emissies tijdens de installatie- en verwijderingsfase worden al meegenomen in scope 1 
en 2 emissies (elektriciteit- en brandstofverbruik op de bouwplaats). Dit geldt eveneens 
voor de CO2-emissies veroorzaakt tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan spoorweg in 
de gebruiksfase. 

 

ØDe emissies veroorzaakt tijdens assemblage wisselcomponenten worden, als onderdeel 
van het productieproces van wissels, óók in de ketenanalyse meegenomen. 

 

ØDe emissies van alle wisselcomponenten worden in de ketenanalyse meegenomen. 
Emissies die de electra-onderdelen van wissels veroorzaken vallen gezien hun geringe 
omvang buiten de scope van deze ketenanalyse.  

 

ØVerwijderde wissels worden gerecycled en hergebruikt, waarmee de afvalverwerking 
onderdeel is van het productieproces van nieuwe producten, en tot een nieuwe keten 
behoord. Om dubbeltelling te voorkomen is daarom de fase “afvalverwerking” buiten deze 
ketenanalyse gelaten. Uitzondering hierop is de recycling van betonnen wisselliggers. Deze 
worden veelal gerecycled tot puingranulaat en daardoor lager in keten hergebruikt. Op dit 
moment is het nog niet mogelijk een goed beeld te krijgen van de emissies van deze stap 
omdat de levensduur van betonnen wisselliggers in het Nederlandse spoornet veelal nog 
niet is bereikt. Daardoor wordt door DVDI momenteel weinig gedaan rondom de verwerking 
van betonnen wisselliggers. Zodra er in de toekomst vaker betonnen wisselliggers 
vervangen en dus gerecycled zullen gaan worden, zal deze fase onderdeel gaan uitmaken 
van de ketenanalyse van wissels.  

 

 



Uitgangspunten berekening wissels (4) 

ØEr vinden in de keten van wissels een drietal transportstromen plaats. Allen worden in 

de ketenanalyse meegenomen: 

• Transport van producent wisselliggers (de Meteoor) naar producent wissels 

(Kloos Oving); 

• Transport van producent staalproduct (Corus of ThyssenKrupp) naar Kloos 

Oving;  

• Transport producent wissels (Kloos Oving) naar de locaties van de diverse 

DVDI-railprojecten (o.b.v. een gemiddelde transportafstand). 

 

ØLeveringen vanuit producent wisselliggers en staalproduct worden per vrachtwagen 

aan Kloos Oving geleverd. Ook de leveringen wissels vanuit Kloos Oving aan DVDI-

projectlocaties vinden per vrachtwagen plaats (allen > 20 ton-vrachtwagens (bevestigd 

door Kloos Oving)). 

 



Aannames berekening wissels (1) 

Productiefase: 

• Overgrote deel van de jaarlijkse hoeveelheid ingekochte wissels door DVDI is een 1:9 wissel. Om de 
CO2 emissies van wissels te berekenen, gaan we ervan uit dat DVDI één type wissel ingekocht heeft in 
2009: 1:9 wissel, met een totale lengte van 27 strekkende meters (m1) 

 

• In 1 strekkende meter wissel (m1) (type 1:9) zit 160 kg aan gewapend betonnen wisselliggers; er zit 
versterkingsstaal in het beton gebruikt in wissels voor spoorwegen. 

 In 1 strekkende meter zit 135 kg beton en 25 kg staal. 

 

• In 1 strekkende meter wissel (m1)(type 1:9) zit 280 kg staal (tongbewegingen en puntstukken); 

 

• Het belangrijkste gedeelte van het assembleerproces is het bewerken van de tongbewegingen. Deze 
bewerking bij een type 1:9 wissel kost 8 productie-uren op een machine van 30 Kw (gegevens verstrekt 
door Kloos Oving). Echter, omdat de producent geen verbruiksgegevens heeft van het overige 
gedeelte van het assembleerproces, schatten we dat nog 40% additionele productie-uren nodig zijn 
voor het assembleren van een 1:9 wissel (in totaal dus 11,2 productie-uren). 

 



Aannames berekening wissels (2) 

Transportfase: 

• DVDI koopt het overgrote deel, ongeveer 75%, van de wissels rechtstreeks in bij producent Kloos 
Oving (productielocatie Nieuw-Lekkerland). Het resterende deel van de wissels wordt ingekocht bij 
producent Voestalpine WBN (Utrecht).  

 Om de CO2 emissies van het transport van wissels te berekenen gaan we ervan uit dat DVDI alle 
wissels in 2009 bij Kloos Oving heeft ingekocht. 

 

• Kloos Oving produceert zowel de puntstukken als de tongbewegingen (incl. assemblage) van wissels 
op een locatie (Nieuw-Lekkerland). De betonnen wisselliggers krijgt het aangeleverd door De Meteoor 
(te Rheden), het staalproduct voor de tongbewegingen en puntstukken worden geleverd door Corus 
(Hayange, N-Frankrijk) of ThyssenKrupp (Duisburg, Duitsland) 

 

• Transportafstand De Meteoor – Kloos Oving: 117 km. 

 

• Om transportafstand van wissels tussen staalproducent en Kloos Oving te bepalen, nemen we het 
gemiddelde tussen de transportafstand Duisburg – Nieuw-Lekkerland en  Hayange – Nieuw-lekkerland, 
te weten: 287 km  

 

• Gemiddelde transportafstand met vrachtwagen tussen producenten wissels en een projectlocaties 
DVDI: 100 km; 

 

• De vrachtwagens die deze wisselcomponenten transporteren, vervoeren 20 ton of meer materiaal 
(bron: Kloos Oving) en rijdt leeg terug zodra wissels/wisselcomponenten afgeleverd zijn. 

 Ook een lege vrachtwagen veroorzaakt CO2-emissies. De regel die we hier hanteren is: de lege 
vrachtwagen veroorzaakt nog 60% van de CO2 uitstoot van de volle vrachtwagen op de heenweg. 

 

 



Berekening wissels: emissies 

productiefase 

Totale CO2 uitstoot transport wissels: 

(TOT. GEWICHT INGEKOCHTE AANTALLEN WISSELCOMPONENTEN (IN TON)  X  EMISSIEFACTOR) + 
ELEKTRICITEITSCONSUMPTIE ASSEMBLEERPROCES 

 

Totale gewicht wisselcomponent “gewapende wisselliggers” : 

• Totaal aantal ingekochte wissels in 2009: 19 stuks 

• In 1 strekkende meter wissel (type 1:9) zit 160 kg aan gewapend betonnen wisselliggers, waarvan 135 kg 
beton en 25 kg staal 

• 1 type 1:9 wissel zit 150 strekkende meter gewapend betonnen wisselligger è Tot. gewicht beton in 1:9 
wissel = 24.000 kg beton  

 Totale volume gewapend beton van ingekochte wissels in 2009: 19 x 24.000 kg = 456.000 kg = 456 ton 
gewapend beton 

 

Totale gewicht stalen wisselcomponenten “puntstukken” en “tongbewegingen”: 

• Totaal aantal ingekochte wissels in 2009: 19 stuks 

• In 1 strekkende meter wissel (type 1:9) zit 280 kg staal 

• 1 type 1:9-wissel bevat 27 strekkende meter staal è Tot. gewicht 1:9-wissel = 7.560 kg staal 

 Totale volume staal van ingekochte wissels in 2009: 19 x 7.560 kg =  143.640 kg = 143,64 ton staal 

 

Totale volume van samengestelde wissel (beton- en staalcomponenten): 599,64 ton 

 

Elektriciteitsverbruik assemblage wisselcomponenten: 

• Totale productie-uren: 11,2 op machine met vermogen 30 Kw 

• Elektriciteitsverbruik assemblage 1 wissel = 11,2 x 30 = 336 KWh è voor 19 wissels tezamen: 6.384 
KWh  

 

 

 

 



Berekening wissels: emissies productiefase (2) 

Emissiefactor staal: 1,060 ton CO2/ton* (global average factor) 

Emissiefactor gewapend beton: 0,4869 ton CO2/ton** 

Emissiefactor elektriciteitsverbruik: 0,615 kg CO2/KWh*** 

 

Totale CO2 uitstoot productie wissels:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (1) Bron: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories (volume 3, chapter 4, table 4.1). 

** (2) Bron: zie appendix A: emissiefactor gewapend beton is afgeleid van emissiefactoren voor beton en staal 

*** (3) Bron: 2009 ProRail C02-conversiefactoren versie 14 mei 2009 definitief 1.0 (blz. 16, tabel Elektriciteitsverbruik) 

 

Categorie Berekening Totaal 

Ketenemissies betonnen 

wisselliggers 

456 (ton)  x  0,4869 222,03 ton CO2 

Ketenemissies stalen 

wisselcomponenten 

143,64 (ton)  x  1,060 152,26 ton CO2 

Emissies assemblage 

wissels 

6.384 (Kw)  x  0,615 3,93 ton CO2 

TOTAAL 378,22 ton CO2 



Berekening wissels: emissies transportfase 

Totale CO2 uitstoot transport wissels: 

TOTALE HOEVEELHEID INGEKOCHTE WISSEL(COMPONENTEN) (IN TON)  X AFGELEGDE 

TRANSPORT AFSTAND   X   EMISSIEFACTOR 

 

Totale volume aantal ingekochte wissels: 

• Totale volume wisselcomponent wisselliggers van ingekochte wissels in 2009: 456.000 kg = 456 ton 

• Totale volume wisselcomponenten tongbewegingen en puntstukken in 2009: 143.640 kg = 143,64 ton 

• Totale volume ingekochte gehele wissels in 2009: 599.640 kg = 599,64 ton 

 

Totale afgelegde transportafstand: 

• Totale afgelegde afstand tussen producent betonnen wisselliggers en producent wissels Kloos Oving:  

117 km; 

• Totale gemiddeld afgelegde afstand tussen staalproducent en Kloos Oving: 287 km 

• Gemiddelde transportafstand met vrachtwagen tussen Kloos Oving en een projectlocaties DVDI: 100 km; 

 



Berekening wissels: emissies transportfase (2) 

Emissiefactor vrachtauto (> 20 ton): 130 g CO2/ton km* 

 

Totale CO2 uitstoot transport wissels: 

 

CO2 emissies transport De Meteoor – producent Kloos Oving: 

456 (ton) x 117 (km) x 0,13 (kg CO2/tonkm) = 6.935,76 kg CO2 = 6,94 ton CO2 

 

CO2 emissies transport Kloos Oving – De Meteoor (= terugweg): 

60% van 6.935,76 kg CO2 = 4.161,46 kg CO2 = 4,16 ton CO2 

 

CO2 emissies transport staalproducent – producent Kloos Oving: 

143,64 (ton) x 287 (km) x 0,13 (kg CO2/tonkm) = 5.359,21 kg CO2 = 5,36 ton CO2 

 

CO2 emissies transport Kloos Oving – staalproducent (= terugweg): 

60% van 5.359,21 kg CO2 =  3.215,53 kg CO2 = 3,22 ton CO2 

 

CO2 emissies transport producent Kloos Oving– locaties railprojecten DVDI: 

599,64 (ton) x 100 (km) x 0,13 (kg CO2/tonkm) = 7.795,32 kg CO2 = 7,80 ton CO2 

 

CO2 emissies transport locaties railprojecten DVDI - leverancier Railpro (= terugweg): 

60% van 7.795,32 kg CO2 = 4.677,19 kg CO2 = 4,68 ton CO2 

 

TOTALE CO2 UITSTOOT TRANSPORT: 32,16 ton CO2 

 

 
* 2009 ProRail C02-conversiefactoren versie 14 mei 2009 definitief 1.0 (blz. 15, tabel vervoer non bulkgoederen) 



Berekening wissels: totale emissies keten 

 
TOTALE EMISSIES PRODUCTIE + TOTALE EMISSIES TRANSPORT  

 

= 

 

378,22 ton CO2    +   32,16 ton CO2 = 410,38 ton CO2 

 

Totale CO2 uitstoot per ingekochte wissel: 21,60 ton CO2 



Conclusie ketenanalyse wissel 

• De grootste component van de CO2 footprint van een wissel is de productie van de 

wisselmaterialen. 92% van de totale CO2-uitstoot in de keten van een wissel wordt veroorzaakt 

door de productie en assemblage van deze materialen; 

 

• Transport van wissels veroorzaakt 8% van de totale CO2-ketenemissies; 

 

• Ongeveer 59% van de emissies in de productiefase wordt veroorzaakt door de productieketen van 

gewapende betonnen wisselliggers. De productie van de stalen wisselcomponenten 

tongbewegingen en puntstukken nemen ongeveer 40% van de CO2-emissies voor hun rekening; 

 

• Op basis van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat toekomstige reductiemaatregelen 

met name gericht dienen te zijn op het terugdringen van de CO2-emissies in de productiefase van 

wissels, en dan met name bij de productie van gewapend betonnen wisselliggers.   

  

  



Uitkomsten berekeningen ketenanalyses 

spoorstaaf en wissels 

Totale CO2-uitstoot ingekochte 

hoeveelheid product in 2009 

Totale CO2-uitstoot per eenheid 

product 

Spoorstaaf 3.687,48 ton CO2 59,81 kg CO2 (=0,060 ton CO2) per 

meter spoorstaaf 

 

Wissels 

 

410,38 ton CO2 

 

 

21,60 ton CO2 per wissel 

 

Totaal 

 

4.098 ton CO2 

 



Samenwerkingsinitiatieven met partners voor 

identificatie reductiemaatregelen 

Wissels 

• Aangezien DVDI zelf beperkt de CO2 uitstoot van wissels kan beïnvloeden, heeft DVDI  Kloos 

Oving - de belangrijkste producent en leveranciers van wissels- benaderd om gezamenlijk 

reductiemaatregelen in de keten van wissels te identificeren o.a. door op niveau van 

productielocatie naar de CO2-uitstoot van het gehele productieproces te kijken.  

 

• De eerste afspraak tussen beide partijen zal in maart 2010 plaatsvinden. Het doel van deze 

afspraak is om gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen om wissels duurzamer te maken.  

 

Spoorstaaf 

• Aangezien DVDI zelf beperkt de CO2 uitstoot van spoorstaven kan beïnvloeden, zal DVDI contact 

opnemen met Railpro- de belangrijkste leverancier van spoorstaaf- om reductiemogelijkheden in de 

keten van spoorstaaf te identificeren (maart 2010) en een gezamenlijk plan van aanpak op te 

stellen.  

 



Appendix A: emissiefactor gewapend 

beton 

De emissiefactor voor gewapend beton is afgeleid van de emissiefactoren van beton en staal middels de 
volgende berekening: 

 

• Emissiefactor staal: 1,060 ton CO2/ton* 

• Emissiefactor beton: 0,3808 ton CO2/ton** 

 

Formule voor berekenen emissiefactor gewapend beton: 

Kg staal/kg totaal gewapend beton x emissiefactor staal + kg beton/kg totaal gewapend beton x 
emissiefactor beton 

 

25/160 x 1,060 + 135/160 x 0,3808 = 0,4869 ton CO2/ton 

 

 

 

 

* Bron: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories (volume 3, chapter 4, table 4.1); 

 

** Bron: MRPI-certificaat beton 2006; dergelijke certificaten worden opgesteld om levenscyclusanalyses uit 
te kunnen voeren è In certificaat worden milieugegevens van diverse betonsterktes weergegeven. Hoewel 
de CO2 emissies elkaar niet veel ontlopen, is bij de bepaling van de emissiefactor voor beton uitgegaan 
van de hoogste sterkteklasse (C28/35) aangezien dergelijk beton het meest gebruikt wordt in railproducten. 

 



Appendix B: Bijlage 

1) MRPI-certificaat (Milieu Relevante Product Informatie) beton 2006,  opgesteld conform 

NEN8006:2004 en het MRPI®-toetsingsprotocol voor NEN8006:2004, versie 1.0 

 

2) 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories volume 3, chapter 4 


