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1 INLEIDING 

Een belangrijk onderdeel van de CO2-Prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de 

organisatie en het identificeren van reductiekansen voor deze emissies. In het document ‘Meest materiële Scope 

3 emissies Vialis 2016’ zijn de meest materiële Scope 3 emissies van VIalis in kaart gebracht, conform de eisen van 

Handboek 3.0 van de CO₂-Prestatieladder. Ten tijde van de eerste certificering op niveau 5 in 2011 zijn twee 

onderwerpen bepaald voor twee ketenanalyses: Toptrac en Seinen. De ketenanalyse Toptrac is nog steeds actueel 

en actief. De ketenanalyse Seinen is vanwege het ontbreken van interesse aan de kant van ProRail en de markt 

niet meer actief. Hiervoor diende een alternatief gezocht te worden.   

1.1 VASTSTELLEN ONDERWERP KETENANALYSE 

Er is op basis van de rangorde van meest materiële emissies gekozen voor het uitvoeren van de volgende (3e) 

ketenanalyse: 

Invloed van verkeersregelsystemen: De invloed van verkeersregelsystemen op de CO2-uitstoot van het verkeer zal 

onderzocht worden. Het verkeersregelsysteem BRIK - Marathon verdient hierbij bijzondere aandacht. BRIK staat 

voor BijzondereRealisatiesIntelligenteKoppelingen  en is beschikbaar in de CCOL-verkeersregelapplicaties. 

Marathon is de equivalent hiervan en is uitsluitend beschikbaar in de Aspect-verkeersregelingen. 

Dit document beschrijft de ketenanalyse van BRIK-Marathon. In het vervolg wordt de term BRIK als 

gemeenschappelijke deler gebruikt. 

1.2 LEESWIJZER 

Dit document maakt samen met de Memo Meest Materiële Emissies deel uit van de implementatie van de CO₂-

Prestatieladder.  

Hoofdstuk Inhoud 

2.  Doelstelling Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 

3.  Scope Onderwerp van de ketenanalyse 

4.  Systeemgrenzen Reikwijdte van de ketenanalyse 

5.  Datacollectie Methode van dataverzameling en bronnen van informatie 

6.  Kwantificeren van CO2-emissies  Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in de keten 

7.  Onzekerheden Onzekerheden en verbetermogelijkheden voor de analyse 

8.  Reductiemogelijkheden Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen uit de ketenanalyse  

9.  Bronvermelding Gebruikte bronnen  
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2 DOELSTELLING  

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-

reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang.  

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de twee ketenanalyses worden Scope 3 reductiedoelstellingen 

geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren 

van de Scope 3 emissies.  

De reductiedoelstelling zal in de praktijk alleen gehaald kunnen worden in samenwerking met verschillende 

ketenpartners. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 

onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is daarom tevens een doel van het opstellen van deze 

ketenanalyse. Vialis zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten 

te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 
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3 SCOPE  

Vialis houdt zich bezig met mobiliteitsoplossingen op allerlei verschillende gebieden. In het openbaar vervoer en 

het wegverkeer zorgt Vialis voor verbeteringen in doorstroming, veiligheid en informatievoorziening. 

Doorstroming van verkeer in stedelijke gebieden is een punt van aandacht waarop Vialis graag verbeteringen ziet. 

Eén van de positieve effecten die efficiëntere doorstroming met zich meebrengt is het verminderen van de emissie 

van koolstofdioxide. Vialis heeft veel invloed op de doorstroming door het neerzetten van 

verkeersregelinstallaties. De kernprocessen van Vialis bestaan uit het ontwerpen, het ontwikkelen, het installeren 

en het beheren van verkeersregelinstallatie (VRI)-systemen.  

Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot in de levenscyclus van VRI-systemen, zal deze analyse ingaan op de 

individuele ketenstappen en de veroorzakers van uitstoot binnen deze ketenstappen. Deze ketenanalyse zal 

ingaan op een recent ontwikkeld VRI-systeem, genaamd BRIK. Op  basis van het verkregen inzicht in veroorzakers 

van uitstoot in de keten zal de analyse vervolgens ingaan op reductie-strategieën. Bij het evalueren van de 

geschiktheid van de mogelijke reductie-opties wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de mate waarin Vialis 

invloed uit kan oefenen op deze uitstoot. 

3.1 HET PRODUCT: BRIK – MARATHON 

Om een verkeerssysteem op een efficiënte manier te laten functioneren, zal een netwerkoptimalisatie moeten 

plaatsvinden. De verschillende verkeerskruisingen in het systeem zullen optimaal met elkaar moeten 

samenwerken. Vialis heeft hiervoor de netwerkregeling BRIK ontwikkeld. Dit biedt de mogelijkheid om 

verkeersregelinstallaties dynamisch van coördinatie te voorzien. Het richt zich vooral op het minimaliseren van 

reistijd en stops op zelf te selecteren routes. BRIK zal het best tot zijn recht komen in netwerken met daarin 

doorgaande wegen en/of drukke ontsluitingswegen om daar de doorstroming te optimaliseren. De optimalisatie 

houdt rekening met autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

De werking van het systeem is een continu proces met de volgende stappen: 

1. Bepaal de hoeveelheid vertrekkende voertuigen (peloton-voertuigen) op een stroomopwaarts gelegen 

kruispunt (VRI’s); 

2. Indien het aantal voertuigen in dit peloton boven een ingestelde waarde uitkomt geef dit door aan het 

stroomafwaarts gelegen kruispunt; 

3. Bereken vervolgens het aankomsttijdstip in dit stroomafwaarts gelegen kruispunt van het peloton 

voertuigen; 

4. Zorg in de verkeersregeling dat het verkeerslicht voor het naderende peloton op tijd groen licht krijgt om 

de doorstroming te verbeteren en het aantal stops te verminderen.  Houdt hierbij rekening met de extra 

wachttijd voor het zijverkeer. 

Een visualisatie van dit systeem is te zien in figuur 1.  
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Figuur 1. Schematische weergave werking BRIK 

3.2 VASTSTELLEN VAN EMISSIES VERKEERSNETWERK 

Om te meten welke emissies er vrij komen door toedoen van het verkeer dat zich door het systeem beweegt, 

heeft Vialis in samenwerking met TNO een simulatieprogramma ontwikkeld. Hiermee kunnen de voertuigemissies 

berekend worden per voertuig, maar ook per wegdeel of kruising. Het simulatieprogramma EnViVer gebruikt 

testresultaten van 12.000 voertuigen met een lichte motor (personenauto, motorfiets) en 500 voertuigen met een 

zware motor (vrachtwagens). Van deze voertuigen is de uitstoot onder verschillende rijomstandigheden gemeten. 

Daarnaast wordt het gedrag gesimuleerd van individuele voertuigen in echte situaties. Dit gedrag is gebaseerd op 

veldmetingen, diverse rijcycli, verkeersmodellen en deskundige beoordelingen. In het gemodelleerde 

verkeerssysteem meet EnViVer CO2, NOx en PM10 emissies. De berekening in EnViVer wordt gemaakt door middel 

van nacalculatie na een run in een modelleringsprogramma Vissim. 

BRIK is een aanvullende module die doorgaans binnen een bestaande VRI wordt toegevoegd. Als onderdeel van 

deze ketenanalyse wordt daarom het effect van een BRIK verkeersregeling op een fictief verkeersnetwerk 

bekeken, ten opzichte van een standaard voertuigafhankelijke regeling. Deze fictieve situatie is gebaseerd op een 

realistische casus die anoniem blijft. 
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4 SYSTEEMGRENZEN EN KETENPARTNERS 

In deze ketenanalyse wordt uitgegaan van een voertuigafhankelijke (VA-)regeling. Voor deze ketenanalyse is 

vanuit de bepaling van de meest materiële scope 3 emissies van Vialis een analyse gemaakt van de gehele 

levenscyclus van een verkeersregelinstallatie (VRI). In dit hoofdstuk worden de verschillende ketenstappen 

beschreven en waar in de betreffende ketenstap CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt. Dit wordt gedaan voor zowel 

een traditionele situatie als de verkeersregeling met de BRIK toepassing. Zo wordt inzichtelijk welke extra 

inspanning BRIK vereist en wat de bijbehorende CO2-uitstoot is die voortkomt uit de toepassing van BRIK.  

De uitgangssituatie en berekeningen van CO₂-uitstoot gaat uit van de volgende parameters: 

 Omvang: netwerk van VRI’s, volgens een fictieve situatie met 5 verkeerslichtenregelingen op een 2,2 km 

lange stedelijke hoofdweg; 

 Levensduur: 20 jaar; 

 Kwaliteitsniveau: standaard doorstroming, zoals gemeten in het verkeersnetwerk dat gestuurd is door 

een standaard voertuigafhankelijke regeling op een normale dag. 

Een weergave van de verkeerssituatie zoals deze gemodelleerd wordt is te vinden in onderstaande figuur. De aan 

te sturen VRI’s bevinden zich op de omcirkelde kruispunten. De BRIK analyse omvat het gehele verkeerssysteem. 

De brede weg die centraal in de figuur staat is een stedelijke hoofdweg met in elke richting twee rijstroken, waar 

dagelijks veel verkeer voorbij komt. 

 

Figuur 2. Verkeersnetwerk 
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In figuur 3 worden de individuele ketenstappen visueel weergegeven:  

 

Figuur 3. Stroomschema keten VRI 

4.1 KETENSTAPPEN  

Er zijn zeven ketenstappen te benoemen in de levenscyclus is: 

1. Winning en productie: productie en inkoop van materialen van onderdelen ten behoeve van een 

verkeersregelautomaat (VRA) en een modem; 

2. Assemblage: het assembleren van de verkeersregelautomaat (VRA). Dit inclusief testen van de automaat 

en de software;  

3. Transport: dit omvat het vervoer van de materialen en monteur naar het verkeerskruispunt waarbij CO₂-

uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik.  

4. Installatie: deze stap omvat het plaatsen van masten, aansluiten van lussen, verkeerslichten, 

drukknoppen etc. en de installatie van de software;  

5. Gebruik: na het in bedrijf stellen van de VRI gaat de gebruiksfase van start. Het elektriciteitsverbruik van 

het systeem wordt hoofdzakelijk bepaald door het verwarmingselement in de kast ter voorkoming van 

condensvorming en de aansturing van de verkeerslichten;  

Naast het elektriciteitsverbruik wordt CO₂-uitstoot veroorzaakt door het passerende verkeer. Autoverkeer, 

busverkeer en langzaam verkeer zijn de drie categorieën verkeer waar rekening mee wordt gehouden in het 

verkeersregelingssysteem. De CO2-uitstoot van de auto’s wordt alleen meegenomen in deze analyse op het 

moment dat ze door het bestudeerde deel van het verkeersnetwerk rijden (2,2 km waar in deze ketenanalyse mee 

gerekend word). De andere kilometers die worden gemaakt en de CO2 die vrijkomt bij het produceren en 

verwerken van de voertuigen zelf worden buiten beschouwing gelaten, aangezien deze vervoersbewegingen niets 
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met de verkeersregeling te maken hebben. De eigenaar van de verkeersregelinstallatie (VRI) heeft bovendien geen 

enkele invloed op het type voertuig dat door het systeem rijdt.  

6. Onderhoud: De uitstoot van onderhoudswerkzaamheden wordt buiten beschouwing gelaten, omdat deze 

gelijk is voor zowel de traditionele als voor de BRIK situatie;  

7. Afvalverwerking: aan het einde van levensduur van een VRI wordt de installatie van het kruispunt 

verwijderd, gedemonteerd en verwerkt als afval volgens verschillende scenario’s.   

4.2 KETENSTAPPEN BRIK VERKEERSREGELING 

Voor de BRIK verkeersregeling gelden dezelfde ketenstappen. Voor de volgende stappen leidt de toepassing van 

BRIK tot extra CO₂-uitstoot: 

 Winning en productie: doordat in de helft van de gevallen een nieuwe modem nodig is, is de CO₂- in deze 

ketenstap gemiddeld groter dan in een traditionele VA-regeling;   

 Transport: door het toevoegen van de BRIK-toepassing aan een bestaande VRA zijn er twee extra 

vervoersbewegingen nodig om de software te installeren;  

 Gebruik: doordat BRIK een slim systeem is dat de doorstroom van verkeer optimaliseert wordt er minder 

CO₂  uitgestoten door het passerende verkeer; 

 Einde levensduur: afvalverwerking van het extra modem 

4.3 KETENPARTNERS 

Binnen de ketenstappen spelen verschillende ketenpartners een rol, deze zijn weergegeven in Tabel 1. 

Ketenstap Ketenpartner Veroorzaakte emissies 

Winning en productie Leveranciers grondstoffen en producten 
Scope 3: Energiegebruik winnings- en 
productieprocessen 

Assemblage Vialis Scope 1/2: Eigen energieverbruik proces  

Transport Vialis Scope 1/2: Eigen brandstofverbruik 

Installatie Vialis Scope 1/2: Eigen energieverbruik  

Gebruik 
Beheerder VRI 

Verkeersgebruikers 

Scope 3: Energiegebruik VRI 

Scope 3: Brandstofverbruik verkeersgebruikers 

Onderhoud Buiten beschouwing 

Afvalverwerking 
Aannemer 

Afvalwerkingsbedrijf 

Scope 3: Energieverbruik demontage en verwijdering 

Scope 3: Energieverbruik afvalverwerkingsproces  

Tabel 1. Ketenpartners en emissies 
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5 DATACOLLECTIE EN DATAKWALITEIT 

5.1 WINNING EN PRODUCTIE, ASSEMBLAGE, INSTALLATIE EN EINDE LEVENSUUR 

Voor het vaststellen van de CO2-uitstoot binnen de ketenstappen winning en productie, assemblage, installatie en 

einde levensduur is gebruik gemaakt van algemene data uit de EcoInvent 3 database, de Nationale Milieudatabase 

en DuboCalc.  

5.2 TRANSPORT 

Het transport is berekend op basis van transportgewicht, gemiddelde transportafstand en conversiefactoren van 

de CO2-Prestatieladder.  

5.3 GEBRUIK 

De hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door het passerende verkeer is bepaald door middel van het 

simulatieprogramma EnViVer. De verkeerscijfers zijn gebaseerd op metingen die zijn uitgevoerd bij een reële 

verkeerssituatie vergelijkbaar met de te modeleren situatie. De verkeerscijfers zijn gemeten door het tellen van 

voertuigen in de ochtend- en avondspits. De verkeerscijfers buiten de spits zijn ingeschat als een spitsbelasting 

minus 15%.   

De CO2-uitstoot wordt bepaald op drie momenten van de dag:  

1. in de ochtendspits, van 7:00 tot 9:00; 

2. buiten de spits;  

3. in de avondspits, van 16:00 tot 18:00.  

Voor elke situatie op elk moment van de dag, worden meerdere runs gedraaid in het verkeerssimulatieprogramma 

Vissim 8.0 om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Vervolgens wordt voor al deze simulaties de uitstoot 

gemeten met behulp van EnViVer. Deze uitstoot wordt berekend door elk individueel voertuig-trajectorie in te 

voeren en op basis van de gekoppelde voertuigsoort uit de TNO-database de benodigde emissie vast te stellen. 
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6 KWANTIFICEREN VAN EMISSIES 

Op basis van de verzamelde informatie is per ketenstap bepaald welke CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. Daarbij is 

eerst de uitstoot van een traditionele VA-regeling bepaald, en vervolgens de aanvullende uitstoot door toepassing 

van BRIK binnen een reeds bestaande VA-regeling.  

6.1  TRADITIONELE VA-REGELING 

6.1.1 Winning en productie 

Een verkeersregelautomaat (VRA) bestaat uit diverse onderdelen met als belangrijkste materialen staal, 

elektronica en plastic. Naast de automaat is ook een modem nodig voor een dataverbinding. Er is uitgegaan van 5 

VRA’s en 5 modems, 1 per kruising in het afgebakende verkeerssysteem van 2,2 kilometer.   

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

VRA 5 stuks 5.821 

Modem 5 stuks 133 

Totaal 5.954 

Tabel 2. CO₂-emissies winning en productie 

De VRA’s leveren de belangrijkste bijdrage aan de uitstoot binnen winning en productie. Met name de elektronica 
en het toegepaste staal in de VRA’s veroorzaken relatief veel uitstoot. 

6.1.2 Assemblage 

Het assembleren van de VRA’s gebeurt op locatie bij Vialis. Na assemblage worden de VRA’s getest. De uitstoot is 

naar verwachting gering en is ingeschat analoog naar de benodigde energie voor het plaatsen van de VRA’s (zie 

6.1.4).  

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Assemblage VRA 5 stuks 797 

Totaal 797 

Tabel 3. CO₂-emissies assemblage 

6.1.3 Transport 

Na assemblage worden de VRA’s vervoerd naar het kruispunt waar ze komen te staan. Dit vervoer wordt door 

Vialis zelf uitgevoerd. De monteur van Vialis wordt met dezelfde vervoersbeweging vervoerd naar het kruispunt. 

De reisafstand is afhankelijk van de locatie van het kruispunt. Voor de analyse wordt uitgegaan van een 

gemiddelde reisafstand van 70 km vanaf de werkplaats van Vialis.  

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Transport VRA en monteur 70 km 42 

Totaal 42 

Tabel 4. CO₂-emissies transport 

In vergelijking met winning en assemblage is de uitstoot uit transport minimaal.   
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6.1.4 Installatie 

Deze stap omvat het plaatsen van masten en het aansluiten van lussen, verkeerslichten, drukknoppen etc., en het 

installeren van het modem en de benodigde software.  

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Installatie VRA 5 stuks 797 

Totaal 797 

Tabel 5. CO2-emissies installatie  

6.1.5 Gebruik  

De uitstoot tijdens de gebruiksfase wordt veroorzaakt door: 

1. Het energiegebruik van de VRA’s   

2. De emissies van de voertuigen die het verkeersnetwerk van 2,2 km gebruiken  

Deze uitstoot wordt berekend voor de gehele levensduur (gemiddeld 20 jaar).  

ENERGIEGEBRUIK VRA’S  

Het energiegebruik van de VRA’s wordt met name veroorzaakt door verwarming en het verbruik van de installatie.   

EMISSIES VOERTUIGEN 

De grootste CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door het passerende verkeer. In onderstaande tabel wordt de CO₂-

emissie weergegeven door het aantal gram per kilometer per voertuig in het gehele verkeersnetwerk van 2,2 

kilometer, zoals berekend door het simulatieprogramma EnViVer.  

Moment van de dag 
CO2-uitstoot in 
gram/km 

Totaal kg CO2 

Ochtendspits 320 1.584 

Buiten de spits 293  14.504  

Avondspits 326  1.614  

Totaal 17.701 

Tabel 6. Netwerkbrede CO₂-emissie VA-regeling 

Gedurende de ochtendspits over het traject van 2,2 kilometer zal er met een normale VA-regeling gemiddeld 1.584 

kg CO2 worden uitgestoten. Gedurende de avondspits is dit 1.614 kg CO2  met een VA-regeling.   

TOTALE GEBRUIKSFASE 

De totale uitstoot in de gebruiksfase bestaat uit het energiegebruik van de VRA’s gedurende 20 jaar plus de 

uitstoot van het passerende verkeer gedurende 20 jaar. 
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Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Elektriciteitsverbruik VA gedurende 

levensduur 
5 stuks 70.652 

Emissies voertuigen in verkeersnetwerk 

gedurende levensduur (20 jaar) 
17.701 kg CO2/dag 129.218.760  

Totaal 129.289.412 

Tabel 7. Totale emissie gebruiksfase (20 jaar) 

De uitstoot van passerende voertuigen levert duidelijk de grootste bijdrage aan de uitstoot in deze fase.  

6.1.6 Einde levensduur 

Aan het einde van de levensduur zullen de VRA’s inclusief toebehoren zoals modems gedemonteerd en verwijderd 

worden door Vialis of door derden. De vrijkomende onderdelen zullen als afval aangeboden worden en verder 

gerecycled of verwerkt worden. 

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Verwijderen en afvoeren VRA’s 

5 stuks 

864 

Demontage VRA’s 797 

Afvalverwerking -131 

Totaal 1.349 

Tabel 8. Totale emissie einde levensduur  

Vanwege de positieve uitwerking van de recycling van staal op de CO2-uitstoot is de bijdrage van het 
afvalverwerkingsproces aan de totale uitstoot negatief.  

6.1.7 Overzicht gehele keten 

De gebruiksfase heeft overduidelijk de meest invloed op de totale uitstoot. Deze wordt volledig gedomineerd door 

de uitstoot van het verkeer dat door het netwerk passeert (100%). Deze uitstoot is vele malen groter dan de totale 

uitstoot in de rest van de keten (factor 1.600).  

Ketenstap 
CO2-uitstoot 

in kg 
% van totaal 

CO2-uitstoot excl. 
emissies verkeer 

% van totaal 

Winning en productie 5.954 0% 5.954 8% 

Assemblage 797 0% 797 1% 

Transport 42 0% 42 0% 

Installatie 797 0% 797 1% 

Gebruik 129.289.412 100% 70.652 89% 

Einde levensduur 1.349 0% 1.349 2% 

Totaal 129.298.351 100% 79.591 100% 

Tabel 9. Totale emissie gehele keten  

Ook als we de emissies van het verkeer buiten beschouwing laten, en in de gebruiksfase alleen het energiegebruik 

van de VRA meenemen, blijft de gebruiksfase dominant (89%). Winning en productie van elektronica en staal en 

verwerking aan het einde van de levensduur dragen het meeste bij aan de rest van de uitstoot.  
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6.2 BRIK REGELING 

Zoals eerder beschreven bestaat er bij vier ketenstappen een verschil in CO₂-uitstoot ten opzichte van de 

traditionele verkeersregeling bij toepassing van BRIK: 

- Winning en productie: extra benodigde materialen  

- Transport: extra vervoersbeweging voor installatie BRIK-module binnen de verkeersregeling 

- Gebruik: extra energieverbruik BRIK-module en bespaarde uitstoot voertuigen in netwerk 

- Einde levensduur: afvalverwerking extra benodigde materialen  

6.2.1 Winning en productie 

Het BRIK systeem heeft geen additionele hardware nodig in de traditionele VRI’s. In de software van de VRI wordt 

zogenaamde BRIK-functionaliteit aangebracht geschikt om met de buur-kruispunten gegevens uit te wisselen. Wel 

is het belangrijk dat de VRI in verbinding staat met de naastgelegen VRI’s. Hiervoor kunnen bestaande 

koppelkabels gebruikt worden. Om deze lijnen als xDSL lijn te gebruiken, is er per VRI in de helft van de gevallen 

een extra modem nodig.  

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

VRA 5  5.821 

Modem 5 133 

BRIK: Extra modem  2,5 67 

Totaal inclusief BRIK 6.020 

Tabel 10. CO2-emissie winning en productie BRIK 

6.2.2 Transport 

Er zijn twee extra vervoersbewegingen nodig om de software te installeren binnen een bestaande regeling. 

Hiervoor gelden dezelfde aannames als bij het installeren van een VRA. 

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Transport VRA en monteur 70 km 42 

BRIK: extra transportbeweging 70 km 42 

Totaal 83 

Tabel 11. CO₂-emissies transport BRIK 

6.2.3 Gebruik 

ENERGIEGEBRUIK VRA’S  

De BRIK regeling veroorzaakt gemiddeld een extra uitstoot van doordat er in de helft van de gevallen een nieuwe 

modem geplaatst moet worden.   

EMISSIES VOERTUIGEN 

De emissies zijn ook in de situatie waarin BRIK wordt toegepast berekend door het simulatieprogramma EnViVer. 

In onderstaande tabel wordt de CO2-uitstoot weergegeven door het aantal gram per kilometer in het bekeken 

verkeersnetwerk van 2,2 km. Door toepassing van BRIK is er een betere doorstroming van het verkeer, wat 

zichtbaar is in een lagere uitstoot in de simulatie. Het reductiepercentage is per moment van de dag weergegeven. 



 

15 / 22 

Moment van de dag 
CO2-uitstoot in gram/km 

Totale CO2-uitstoot in 
kg/dag Reductie 

Traditioneel BRIK Traditioneel BRIK 

Ochtendspits 320 280  1.584   1.386  -13% 

Buiten de spits 293 265  14.504   13.118  -10% 

Avondspits 326 281  1.614   1.391  -14% 

Totaal  17.701  15.894 -10% 

Tabel 12. Netwerkbrede CO₂-emissie BRIK 

Gedurende de ochtendspits over het traject van 2,2 kilometer zal er met een BRIK regeling gemiddeld 1.386 kg 
CO2 worden uitgestoten. Gedurende de avondspits is dit 1.391 kg CO2  met een BRIK systeem. 

Zowel in de ochtend- als in de avondspits is er een aanzienlijke reductie te behalen in CO2-uitstoot. Dit kan 

verklaard worden doordat er minder voertuigstops nodig zijn in het verkeersnetwerk wanneer de BRIK regeling 

wordt gebruikt. In de ochtendspits zijn er netwerkbreed 41% minder voertuigstops en in de avondspits is een 

daling te zien van 39%. BRIK optimaliseert continu, waarbij de drukste richtingen gecoördineerd worden. Als de 

drukste richtingen niet hoeven te stoppen, wordt het totaal aantal stops minimaal. De groepen voertuigen die niet 

op de hoofdstroom rijden, stoppen dus wel meer dan in de oude situatie. De CO2-emissie is lager bij minder 

voertuigstops, aangezien een voertuig relatief gezien veel CO2 uitstoot wanneer deze versnelt of afremt. 

Buiten de spits is tevens een grote daling te zien. De absolute daling in CO2-uitstoot per kilometer is hierbij hoger 

dan in beide spitsperioden. Dat kan verklaard worden door het feit dat de periode buiten de spits groter is. De 

combinatie met de actuele voertuigtellingen in het BRIK systeem zorgt ervoor dat de verkeersregeling zeer nauw 

aansluit bij de werkelijke drukte. 

TOTALE GEBRUIKSFASE 

De totale uitstoot in de gebruiksfase bestaat uit het energiegebruik van de VRA’s inclusief de BRIK regeling 

gedurende 20 jaar plus de uitstoot van het passerende verkeer gedurende 20 jaar. 

Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Elektriciteitsverbruik VA gedurende 

levensduur 
5 stuks 70.652 

BRIK: Extra verbruik door module 2,5 stuks 17.279 

BRIK: Emissies voertuigen in 

verkeersnetwerk gedurende levensduur  
15.984 kg CO2/dag 116.029.485 

Totaal 116.117.416 

Tabel 13. Totale emissie gebruiksfase (20 jaar) BRIK 

 

6.2.4 Einde levensduur 

Aan het einde van de levensduur zullen de aanvullende modems als afval aangeboden worden en verder 

gerecycled of verwerkt worden. 
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Onderdeel Hoeveelheid CO2-uitstoot in kg 

Verwijderen en afvoeren VRA’s 

5 stuks 

864 

Demontage VRA’s 797 

Afvalverwerking -131 

BRIK: afvalverwerking extra modems 2,5 stuks 0,3 

Totaal 1.349 

Tabel 14. Totale emissie einde levensduur BRIK 

6.2.5 Overzicht gehele keten BRIK 

De gebruiksfase heeft ook in het geval van BRIK overduidelijk de meest invloed op de totale uitstoot.   

Ketenstap 
CO2-uitstoot 

in kg 
% van totaal 

CO2-uitstoot excl. 
emissies verkeer 

% van totaal 

Winning en productie 6.020 0% 6.020 6% 

Assemblage 797 0% 797 1% 

Transport 83 0% 83 0% 

Installatie 797 0% 797 1% 

Gebruik 116.117.416 100% 87.931 91% 

Einde levensduur 1.349 0% 1.349 1% 

Totaal 116.126.464 100% 96.979 100% 

Tabel 15. Totale emissie gehele keten BRIK in kg CO2 

Ook hier blijft de gebruiksfase dominant als de emissies van verkeer buiten beschouwing worden gelaten (91%). 
Winning en productie van elektronica en staal en verwerking aan het einde van de levensduur dragen ook hier het 
meeste bij aan de rest van de uitstoot.  
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7 ONZEKERHEDEN 

In de analyse is gebruikt gemaakt van databronnen voor het kwantificeren van emissies en reductieopties. De 

belangrijkste bron is het Enviver-systeem. Dit geeft naar verwachting zeer betrouwbare resultaten, onder andere 

omdat het veelvoudig gebruikt wordt voor softwareontwikkeling. Omdat de bijbehorende uitstoot extreem 

dominant is in de keten, is de conclusie van de analyse daarom betrouwbaar te noemen.    

De analyse bevat verder de volgende onzekerheden in de gebruiksfase: 

 De impact van de CO₂-uitstoot is nu berekend over een weg van 2,2 kilometer. Een analyse over een 

verschillend type verkeerskruispunten zou meer inzicht verschaffen in (verschillen in) reductiepotentie. 

 De precieze verdeling van voertuigen over de verschillende momenten van de dag is een gegeven dat 

nader onderzocht kan worden.  

Voor de overige ketenstappen zijn de belangrijkste onzekerheden: 

 De samenstelling van de VRA’s is ingeschat op basis van het gewicht en de individuele materialen 

 De transportafstand is ingeschat op basis van de locatie Houten 

 Het energiegebruik van de assemblage-, installatie- en demontageprocessen is ingeschat op basis van 

vergelijkbare processen 

 Het energiegebruik van de VRA is ingeschat op basis van vermogens en verbruikstijd 

Vanwege de verhoudingsgewijs geringe bijdragen van deze elementen aan de totale uitstoot en de duidelijke 

materialiteit van de gebruiksfase hebben deze onzekerheden naar verwachting geen invloed op de uitkomst van 

de analyse.  
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8 REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Op basis van de analyse zijn reductiemogelijkheden voor de Scope 3 uitstoot van Vialis met betrekking tot het 

gebruik van het BRIK systeem bepaald. 

8.1 EFFECT BRIK OP SCOPE 3 UITSTOOT 

Op basis van de bestudeerde referentiesituatie is in onderstaande tabel het verschil tussen een VRA met BRIK-

regeling en een traditionele VRA weergegeven. 

Ketenstap 
Traditionele 

VRA 
VRA met 

BRIK-regeling 
Verschil 

Winning en productie 5.954 6.020 +66 +1% 

Assemblage 797 797 Gelijk 

Transport 42 83 +41 +100% 

Installatie 797 797 Gelijk 

Gebruik   129.289.412 116.117.416 -13.171.996 -10% 

Einde levensduur 1.349 1.349 Gelijk 

Totaal 129.298.351 116.126.464 -13.171.887 -10% 

Tabel 16. Vergelijking VRA en BRIK in kg CO2 

De toepassing van BRIK leidt tot een emissiereductie van 10,2% over de gehele levensduur. De geringe stijging in 

uitstoot tijdens winning en productie en transport wordt ruimschoots gecompenseerd door de grote absolute 

reductie tijdens de gebruiksfase, als gevolg van betere doorstroming.  
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Als we de emissies van verkeer buiten beschouwing laten, ziet de vergelijking er als volgt uit: 

Ketenstap 
Traditionele 

VRA 
VRA met BRIK-

regeling 
Verschil 

Winning en productie 5.954 6.020 +66 +1% 

Assemblage 797 797 Gelijk 

Transport 42 83 +41 +100% 

Installatie 797 797 Gelijk 

Gebruik (excl emissies verkeer) 70.652 87.931 +17.279 +24% 

Einde levensduur 1.349 1.349 Gelijk 

Totaal 79.591 96.979 +17.388 +22% 

Tabel 17. Vergelijking VRA en BRIK exclusief emissies verkeer in kg CO2 

Dit overzicht laat zien dat de extra uitstoot door het toepassen van BRIK met name veroorzaakt wordt door het 

extra energiegebruik in de gebruiksfase. Deze stijging valt echter in het niet bij de behaalde reductie in de 

gebruiksfase van de verkeersemissies. De gebruiksfase is ook zonder verkeersemissies verreweg de grootste 

veroorzaker van uitstoot.  

 

8.2 REDUCEREN DOOR TOEPASSING EN OPTIMALISATIE SOFTWARE 

De installatie van een BRIK regeling geeft ten opzichte van een standaard VA-regeling een gemiddelde besparing 

van 10% CO2-emissie. Er is voor zowel de ochtend- en avondspits als buiten de spits sprake van CO₂-reductie bij 

het toepassen van BRIK. Afgaande op de reductiepotentie tijdens de ochtendspits zal er bij het gebruik van BRIK 

per dag 1.807 kg CO2 minder worden uitgestoten dan bij het gebruik van een standaard VA-verkeersregeling.  

BRIK is een verkeersregeling die toe te passen is op alle verkeersnetwerken met daarin wegen die doorgaand 

verkeer verwerken of een duidelijke hoofdstroom kennen. Wanneer deze netwerken voorzien zijn van VRI’s, dan 

is BRIK toepasbaar. Het reductiepotentieel in Nederland kan ingeschat worden. In ons land zijn 22 grotere 
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gemeenten. Elk van die gemeenten heeft ten minste één verkeersnetwerk met doorgaand verkeer. Grote steden 

zullen meerdere verkeersnetwerken met duidelijke hoofdstroom tellen. Een voorzichtige schatting is dat er 

minimaal 55 situaties in Nederland zijn waar de BRIK verkeersregeling kan worden toegepast, en deze wegen 

gemiddeld gezien vergelijkbaar zijn met de beschreven situatie. Dat betekent dat er per jaar 55 x 659 x 365 = 

36.271 ton CO2 kan worden bespaard in Nederland. De CO2-uitstoot ten gevolge van wegverkeer in Nederland in 

2014 was 29.060.000 ton CO2.1 Dat betekent dat BRIK een besparing op de totale uitstoot van het wegverkeer kan 

leveren van 0,125%.  Dit lijkt niet veel, maar is op de totale uitstoot van al het wegverkeer in het hele land 

aanzienlijk. In perspectief: door BRIK te installeren bij alle geschikte verkeerssituaties in Nederland kan er ruim 

zevenmaal zoveel bespaard worden als de jaarlijkse scope 1&2 uitstoot van Vialis.     

Gezien de grote impact van BRIK op de CO₂-emissie is het interessant om de mogelijkheid tot optimaliseren van 

de software te onderzoeken. Zo zou de reductiepotentie van BRIK verder vergroot kunnen worden. Dit is te 

benoemen als een tweede reductiemaatregel.  

8.3 REDUCEREN IN ANDERE KETENSTAPPEN 

Een reductiemogelijkheid in de andere ketenstappen van het systeem is minimaal vergeleken,  vergeleken met de 

enorme impact die optimalisatie van het systeem zou kunnen hebben op de CO2-uitstoot van deze ketenstappen. 

Desondanks zijn er twee mogelijkheden voor reductiemaatregelen te benoemen die mogelijk beïnvloedbaar zijn 

door Vialis: 

- Winning van grondstoffen en afvalverwerking: mogelijkheden voor revisie of hergebruik van bestaande 

VRA’s, onderdelen of daarin aanwezige grondstoffen bevorderen, met name staal en/of elektronica 

- Gebruiksfase: energiegebruik van VRA’s reduceren door energiezuinige installaties, regelingen of 

instellingen toe te passen, of door gebruik van duurzame energie in de gebruiksfase te stimuleren 

8.4 CONCLUSIE 

Naar aanleiding van deze analyse over de BRIK verkeersregeling in relatie met een VA verkeersregeling is de 

conclusie te trekken dat de BRIK regeling een grote impact kan hebben in het reduceren van CO2-uitstoot. 

Daarnaast treedt er ook reductie op in de uitstoot van fijnstof en NOx, al is daar in deze analyse niet verder op 

ingegaan. De materiaalkeuzes van de hardware zijn nagenoeg verwaarloosbaar in deze keten, dus wat betreft 

toekomstige reductiemaatregelen wordt de focus gelegd op het optimaliseren van het BRIK systeem.  

Door het inzicht dat met deze analyse verkregen is in haar scope 3 emissies, is het mogelijk voor Vialis om 

reductiemaatregelen in scope 3 te definiëren. Deze staan beschreven in het Energie Management Programma.  

Deze ketenanalyse is voor verbetering vatbaar door de genoemde onzekerheden in Hoofdstuk 7 nader te 

onderzoeken. De precieze verdeling van voertuigen over de verschillende momenten van de dag is bijvoorbeeld 

een gegeven dat nader onderzocht kan worden. Een verdere toevoeging is om onderzoek te doen naar de 

maatschappelijke kosten en baten van het gebruik van BRIK. De kosten van CO2-uitstoot kunnen worden 

uitgedrukt op drie verschillende manieren: 1) de kosten van de brandstof, 2) de kosten van een CO2 credit in de 

Europese emissiehandel, of 3) de kosten van het afkopen van CO2 (‘klimaatneutraal maken’). Zo kunnen de 

                                                                        

1 Bron: CBS StatLine, Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften. 
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voordelen van BRIK nog beter gecommuniceerd worden richting opdrachtgevers. Deze verbeteringen kunnen in 

de komende jaren worden uitgevoerd. 
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