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Ons kenmerk: MES 2015-5 

Behandeld door: Thijs Meulen 

 

Betreft: Beoordelen Ketenanalyse Rail 2015 

 

Beste Cindy en Nikki, 

Op verzoek heb ik onderstaande documenten bekeken en beoordeeld. 

 Ketenanalyse Rail 2015.docx 

 Ketenanalyse rail v7.3.xlsx 

 

Onderstaand mijn opmerkingen: 

 

Ketenanalyse Rail 2015.docx (Word document) 

 

1.4 Sloop 

Suggestie: In de ontwerpfase heeft ANL wel invloed, denk hierbij aan “Circulaire Economie” recycling 

van materialen. In het contract kan worden opgenomen dat de leverancier de materialen na 

vervanging terug moet nemen voor hergebruik en dat voor levering materialen …% gebruik gemaakt 

moet worden van gerecycled materiaal. 

 

2 Ketenpartners 

Suggestie: Energieleveranciers: Indirect kan ANL hier invloed op uitoefenen. Indien ANL betrokken is 

bij de aanbesteding van elektra, kunnen er eisen gesteld worden aan de herkomst van deze 

elektriciteit. 

Neem als voorbeeld de NS. http://groenetrein.ns.nl/ 
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3 Ketenanalyse 

Opmerking op onderste zin:  drie componenten waar ANL een relevante CO2 reductie kan 

bewerkstelligen zijn: 

Energieverbruik trein (in de tabel staat dat de invloed van ANL << is, dit is in tegenstelling tot de 

bovenste zin. 

 

4 Verdieping ketenanalyse Rail 

In de onderste alinea wordt ineens gesproken over een installatiehuis! Wat is dit er waar valt deze 

onder? In het Excel bestand heb ik gezien dat deze valt onder treinbeveiliging. In het Word bestand is 

dit niet duidelijk. 

 

Om het Word document te kunnen beoordelen heb ik gebruik gemaakt van het document Railforum 

2011 https://cdn.movares.nl/wp-content/uploads/2014/09/RapportageKKDZ-CO2voetafdruk-NL-

spoorketen_definitief.pdf omdat hier naar verwezen wordt. 

 

Ketenanalyse rail v7.3.xlsx (Excel document): 

CO2 berekening tab: 

Tekst regel 9: Elk onderdeel kan worden uitgeklapt door middel van het plusje links van de tabel. 

 Ik zie dit plusje niet staan in het document? 

Op regel 6 staat een invulveld voor uitgangspunt levensduur. Wanneer ik hier een waarde invul 

wordt de CO2 uitstoot gecorrigeerd voor de levensduur. Het is mij niet duidelijk wat hiermee  

bedoeld wordt? 

Voorbeeld: 

Ik heb een dwarsligger NS90 met een emissie factor van 31,3 kg/CO2 per stuk. Wanneer ik er 1000 

toepas is de totale uitstoot 1000 x 31,3 =31.300 kg/CO2. De dwarsliggers hebben een levensduur van 

50 jaar. Wanneer ik nu het uitgangspunt levensduur wijzig naar 25 jaar is de CO2 uitstoot de helft? 

Na mijn idee klopt dit niet, omdat de het getal voor de CO2 uitstoot, het getal is per geproduceerde 

m³ beton. De levensduur heeft hier geen invloed op.  

Ik heb gebruik gemaakt van het document  Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton 
http://www.skao.nl/docs/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0/lca95/2011%20CO2%20emissie%20
van%20beton%20SB%20v1%2023052012%20definitief.pdf om e.e.a. te verifiëren.  

Onderstaande grafiek. Heeft weinig toegevoegde waarde, omdat de eenheden per onderdeel in 
hoeveelheid te veel van elkaar verschillen. Zie voorbeeld op de volgende pagina: 

 

https://cdn.movares.nl/wp-content/uploads/2014/09/RapportageKKDZ-CO2voetafdruk-NL-spoorketen_definitief.pdf
https://cdn.movares.nl/wp-content/uploads/2014/09/RapportageKKDZ-CO2voetafdruk-NL-spoorketen_definitief.pdf
http://www.skao.nl/docs/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0/lca95/2011%20CO2%20emissie%20van%20beton%20SB%20v1%2023052012%20definitief.pdf
http://www.skao.nl/docs/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0/lca95/2011%20CO2%20emissie%20van%20beton%20SB%20v1%2023052012%20definitief.pdf
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Berekeningen in deze tab zijn allemaal gecontroleerd, hierin zitten geen fouten. 

Baan en spoor tab: 
Aantal velden zijn niet ingevuld, deze zijn geel gemarkeerd 

Geluidswering tab: 
Geen opmerkingen 

Tractie energie vz tab: 
Tab is nog niet compleet ingevuld 

Geraadpleegd bronbestand Ketenanalyse bovenleiding portalen ProRail van Ecofys (2010) 
http://www.skao.nl/images/cms/ProRail%20B.V.%20-%20Bovenleidingportalen%20-%2023-11-
2010%20.pdf 

Treinbeveiliging tab: 
Tab is rommelig van opzet, lichtgrijze gedeelte moet nog weg? 
 
Ondergrondse infra tab: 
Geen opmerkingen 

Kentallen tab:   
Diverse bronverwijzingen gecontroleerd, geen opmerkingen. 
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