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1 INLEIDING 

VolkerRail is binnen de GWW-sector actief op het gebied van aanleg en onderhoud van Spoorsystemen. Eén van 
de markten waarin VolkerRail acteert is die van Spooronderhoud. Het aanbrengen en vervangen van 
spoorstaven is daarin één van de belangrijkste activiteiten. In deze markt wordt tegenwoordig door ProRail 
aanbesteed via de nieuwe prestatiegerichte methode (PGO). Dit betekent dat contracten niet langer worden 
gericht op een inspanning, maar op een verlangde prestatie1.  

Door deze wijziging in de aanbestedingsmethodiek wordt VolkerRail geprikkeld om anders naar spooronderhoud 
te gaan kijken. Als resultaat is een methode ontwikkeld om kleine gebreken aan spoorstaven vroegtijdig te 
detecteren en verhelpen. Door deze methode wordt voorkomen dat de gebreken zich verder ontwikkelen tot 
grote gebreken en de spoorstaaf moet worden vervangen.  

1.1 CO2-PRESTATIELADDER 
Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 en 5 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van 
inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. Scope 3 emissies zijn CO2-emissies die niet direct door het 
rapporterende bedrijf worden veroorzaakt, maar zich elders in de keten bevinden, vanaf het vergaren van ruwe 
materialen tot en met de sloop en afvalverwerking van een product aan het einde van de levensduur. In veel 
gevallen zijn de CO2-emissies die in Scope 3 worden veroorzaakt vele malen groter dan die van het bedrijf zelf 
(de Scope 1 & 2 emissies), en kan het bedrijf door het maken van ontwerp- of inkoopkeuzes grote impact maken 
op CO2-emissies in de keten.  

In het document ‘Memo Meest Materiële scope 3 emissies VolkerRail’ zijn de meest materiële Scope 3 
emissiecategorieën van VolkerRail reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate 
Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en zijn twee onderwerpen bepaald om ketenanalyses op 
uit te voeren. Een van deze onderwerpen, Duurzaam spoorstaafonderhoud, wordt in dit rapport verder 
uitgewerkt om te komen tot inzicht in de CO2-emissies en mogelijkheden om deze te reduceren. 

1.2 VASTSTELLEN ONDERWERPEN KETENANALYSES 
Aangezien VolkerRail een groot bedrijf is conform de CO2-Prestatieladder, dienen twee ketenanalyses te worden 
uitgevoerd. Op basis van de definitieve rangorde van categorieën in de meest materiële emissies analyse is 
gekozen om ketenanalyses uit te voeren met betrekking tot de scope 3 categorieën ‘Aangekochte goederen en 
diensten’ en ‘Upstream transport en distributie’. 

Er is gekozen voor het uitvoeren van de volgende twee ketenanalyses: 

 Materieeltransport 
 Duurzaam spoorstaafonderhoud 

Dit document beschrijft de ketenanalyse van het Duurzaam spoorstaafonderhoud. Voor de tweede ketenanalyse 
zie het document ‘Ketenanalyse Materieeltransport’. 

                                                                        
1 https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/spooronderhoud-pgo  
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1.3 LEESWIJZER 
Dit document maakt samen met de Ketenanalyse Materieeltransport en de Memo Meest Materiële Scope 3 
Emissies deel uit van de implementatie van de CO2-Prestatieladder.  

Tabel 1. Leeswijzer 

Hoofdstuk Inhoud 

2.  Doelstellingen 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.  Reductie 
Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen uit de ketenanalyse en 
reductiedoelstellingen die vastgesteld zijn 

9.  Bronvermelding Gebruikte bronnen  
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2 DOELSTELLING 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van GHG-
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 wordt een reductiedoelstelling 
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren 
van de Scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een 
vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. VolkerRail 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 

Uit de analyse van de meest materiële emissies van VolkerRail blijkt dat de upstream emissies als gevolg van met 
name Bovenbouwvernieuwing (BBV) een zeer grote impact hebben op de Scope 3 uitstoot van VolkerRail, 
waarbij de meest materiële emissie wordt gevormd door ‘Aangekochte goederen en diensten’. Binnen deze 
categorie wordt de uitstoot voornamelijk veroorzaakt door de ingezette materialen, waaronder spoorstaven, op 
de projecten. Daarnaast heeft VolkerRail een redelijke mate van invloed op uitvoering en inkoopkeuzes 
waardoor er mogelijkheden bestaan om te komen tot CO2-emissie reducties in de keten.  

De spoorstaaf is naast de essentie van het werk van VolkerRail dus een van de grootste veroorzakers van CO2-
uitstoot binnen de projecten. Hier liggen grofweg twee oorzaken aan ten grondslag; de energie intensiteit van de 
productie van een spoorstaaf en de hoeveelheid spoorstaven die per jaar verwerkt worden door VolkerRail. 
Door de keten van de spoorstaaf in beeld te brengen, wordt inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van de 
spoorstaaf gedurende de levensduur, en wordt tevens inzicht verkregen in mogelijke CO2-reductieopties en het 
effect van verschillende verwerkingsopties op de CO2-uitstoot. 

VolkerRail heeft door de toepassing van een nieuwe onderhoudsmethode grote stappen gemaakt in het plegen 
van tijdig en effectief onderhoud. Hierdoor kan worden voorkomen dat kleine gebreken zich ontwikkelen tot 
grote gebreken met afkeur van de spoorstaaf als gevolg. Het verlengen van de actuele levensduur van de 
spoorstaven heeft direct invloed op de hoeveelheid nieuw toegepaste materialen. Hierdoor zal een significante 
CO2-reductie gerealiseerd kunnen worden, die binnen de Scope 3 uitstoot van VolkerRail een grote reductie tot 
gevolg heeft. 

3.1 STANDAARD SPOORSTAAFONDERHOUD 
De gebruikelijke methode voor spoorstaafonderhoud begint met visuele inspecties van het spoor. Hiervoor 
rijden inspecteurs per auto naar verschillende locaties langs het spoor, waar zij vervolgens langs het spoor lopen 
en een visuele inspectie uitvoeren. Wanneer zij significante gebreken, zoals zichtbare scheuren in de spoorstaaf, 
identificeren, wordt onderzocht of deze hersteld kunnen worden door middel van slijpen of lassen. Veelal is dit 
niet meer mogelijk en wordt de spoorstaaf afgekeurd. In dit geval moet de spoorstaaf binnen aanzienlijke tijd 
vervangen worden voor een nieuwe spoorstaaf.  

3.2 DUURZAAM SPOORSTAAFONDERHOUD 
De eerste stap in het proces van VolkerRail is het in kaart brengen en analyseren van de actuele staat van het 
spoor. Dit wordt allereerst gedaan met behulp van een meettrein. Deze maakt redelijk nauwkeurige beelden van 
het spoor op basis waarvan een inschatting gemaakt kan worden op welke locaties er eventueel onderhoud 
moet worden gepleegd.  

De volgende stap is het in kaart brengen van de staat van de spoorstaven in een specifiek gebied. Hiervoor rijdt 
VolkerRail met een Sperry trolley (zie Figuur 1), deze bestaat uit een combinatie van meetinstrumenten, over het 
spoor om de spoorstaven over de gehele breedte en lengte te meten. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Dit 
geeft uiterst nauwkeurig inzicht in de staat van de spoorstaven, dat betekent dat ook kleine gebreken 
gesignaleerd worden. Op basis van deze informatie kan nauwkeurig onderhoud worden gepleegd wat 
vervanging van de spoorstaaf uitstelt.    
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Figuur 1. Eén van de vier meetinstrumenten van een Sperry trolley 

 

De laatste stap is het plegen van onderhoud aan de spoorstaaf. Dit wordt gedaan door middel van frezen. Hierbij 
wordt door een freestrein, zie Figuur 2, een kleine laag van het spoor afgeschraapt waardoor de kleine gebreken 
(zoals scheurtjes) zich niet verder ontwikkelen en afkeur wordt voorkomen. Tijdens het proces wordt er twee 
keer 0,9 mm van het spoor afgeschraapt, daarna wordt het spoor één keer geslepen om het weer effen te 
maken en wordt het spoor gepolijst.  

Figuur 2. De freestrein 

 

Tot slot wordt de nieuwe staat van het spoor gemeten om te analyseren of het gewenste resultaat is bereikt. 
Indien dit niet het geval is kan besloten worden om het proces nogmaals te doorlopen om alsnog het gewenste 
resultaat te realiseren. Wanneer dit is bereikt, is de staat van de spoorstaaf weer gelijk aan het 



 

8 / 19 

moedermateriaal, zie Figuur 3,  en kan de spoorstaaf opnieuw jaren mee. Het onderhoud kan per spoorstaaf 
twee keer toegepast worden, wat betekent dat de spoorstaaf tot drie keer zo lang mee kan gaan. 

 

Figuur 3. Een stuk spoorstaaf voor en na het onderhoud 

        

3.3 ANALYSE EENHEID 
In deze ketenanalyse worden de twee hierboven beschreven spoor onderhoudsmethodes vergeleken, omdat 
deze invloed hebben op de actuele levensduur van het spoor zullen deze vanuit een breder perspectief 
beschouwd worden. De analyse eenheid die zal worden beschouwt is daarom één meter spoorstaaf over een 
levensduur van 25 jaar. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het spoor op het traject Nunspeetboog. De 
processen die horen bij de verschillende onderhoudsmethodes op het traject Nunspeetboog verdeeld over de 
tijd staan weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2. Tijdspad van de twee onderhoudsmethodes op de Nunspeetboog 

 Standaard spoorstaafonderhoud Duurzaam spoorstaafonderhoud 

Start Aanleg 1.500 m spoorstaaf Aanleg 1.500 m spoorstaaf 

0-10 jaar Inspectie staat van het spoor Inspectie staat van het spoor 

10 jaar Einde levensduur: vervanging 1.500 m spoorstaaf Onderhoud aan 1.500 m spoorstaaf 

10-20 jaar Inspectie staat van het spoor Inspectie staat van het spoor 

20 jaar Einde levensduur: vervanging 1.500 m spoorstaaf Onderhoud aan 1.500 m spoorstaaf 

25 jaar Gebruik tot einde levensduur Einde levensduur 
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4 SYSTEEMGRENZEN 

Vanuit de bepaling van de meest materiële scope 3 emissies van VolkerRail is een analyse gemaakt van de 
gehele upstream keten; winning van grondstoffen, productie en transport van bouwmaterialen en de bouw van 
het spoorsysteem. De duurzame onderhoudsmethode heeft betrekking op de downstream keten van de 
spoorstaven. Echter worden hierdoor de hoeveelheden upstream ketenactiviteiten beïnvloed. Er is daarom 
gekozen om binnen deze ketenanalyse de gehele keten (cradle-to-grave) van de spoorstaven in beschouwing te 
nemen. Figuur 4 laat de verschillende ketenstappen met betrekking tot spoorstaven zien, tussen de 
ketenstappen vinden diverse transportbewegingen plaats. 

Figuur 4. Ketenstappen spoorstaven 

 

4.1 KETENPARTNERS 
Binnen de ketenstappen spelen verschillende ketenpartners een rol, deze zijn weergegeven in Tabel 3. Het 
duurzaam spoorstaafonderhoud wordt in samenwerking met haar partners Vossloh Rail Services en ETS Spoor 
ontwikkeld. 

Einde levensduur

Onderhoud

Gebruik

Aanleg

Productie spoorstaven

Winning grondstoffen

 

 

Upstream 

Downstream 
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Tabel 3. Ketenpartners en emissies in de keten 

Ketenstap Ketenpartner Veroorzaakte emissies 

Winning grondstoffen Leveranciers grondstoffen Scope 3: Energiegebruik winningsprocessen 
Productie spoorstaven Producenten spoorstaven Scope 3: Energieverbruik productieprocessen 

Aanleg 

VolkerRail 

Aannemer 

Onderaannemers 

Scope 1/2: Eigen energieverbruik bouwproces  

Scope 3: Energieverbruik bouwproces 

Scope 3: Energieverbruik bouwproces 

Gebruik NS Scope 3: Energieverbruik treinen 

Onderhoud 

VolkerRail 

ETS Spoor 

Vossloh Rail Services 

Scope 1/2: Eigen energieverbruik onderhoud 

Scope 3: Energieverbruik onderhoudsproces 

Scope 3: Energieverbruik onderhoudsproces 

Einde Levensduur 
VolkerRail 

Staalverwerkers 

Scope 1/2: Eigen energieverbruik demontageproces 

Scope 3: Energiegebruik recyclingsproces 
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5 DATACOLLECTIE  

Bij het uitvoeren van de ketenanalyse is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

1. Informatie over het kernproces, de ketenstap “onderhoud”, van VolkerRail 
1.1. Procesinformatie  
1.2. Projectdata “Onderhoud Nunspeetboog” 

2. Databases (NMD, EcoInvent, zie Bijlage 1) 
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6 KWANTIFICEREN VAN CO2-EMISSIES 

Op basis van de verzamelde informatie is per ketenstap bepaald welke Scope 3 CO2-uitstoot er veroorzaakt is in 
de keten van de spoorstaaf. Hierbij zijn twee onderhoudsmethodes vergeleken; standaard spoorstaafonderhoud 
en duurzaam spoorstaafonderhoud. Als referentieproject is hierbij gekozen voor het onderhoud aan de 
Nunspeetboog te Nunspeet, het eerste project in Nederland waarin de duurzame onderhoudsmethode wordt 
toegepast. Binnen dit project heeft VolkerRail 1500 meter spoorstaaf onderhouden. Vanuit deze hoeveelheden 
is in onderstaande kwantificering de CO2-uitstoot per meter spoor berekend. 

6.1 CO2-UITSTOOT OVER DE GEHELE KETEN 
In Grafiek 1 kan afgelezen worden dat het duurzaam spoorstaafonderhoud met 27,93 kg CO2 per meter 
spoorstaaf, ten opzichte van 75,36 kg CO2 per meter spoorstaaf, over de gehele keten zorgt voor een reductie 
van 63%.  

Grafiek 1.  CO2-uitstoot over de gehele keten met de verschillende onderhoudsmethodes 

 

6.2 CO2-UITSTOOT PER KETENSTAP 
In Grafiek 2 kan direct worden afgelezen dat de CO2-uitstoot in de ketenstap “Winning en Productie” veruit het 
grootst is voor beide methoden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de winning van staal, wat voor een 
substantiële uitstoot zorgt. Hoewel de methode van het duurzaam spoorstaafonderhoud alleen direct 
betrekking heeft op de ketenstap “onderhoud” worden  de andere ketenstappen ook beïnvloed. Doordat er 
gedurende 25 jaar minder spoor vervangen hoeft te worden, worden andere ketenstappen voorkomen.  

Wat verder opvalt is dat er in de ketenstap “Gebruik” in beide scenario’s geen CO2 wordt uitgestoten, dit komt 
doordat er in de gebruiksfase geen energie wordt verbruikt door de spoorstaven. Tevens valt op dat er in de 
ketenstap “Einde Levensduur” een negatieve CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. De negatieve CO2-uitstoot wordt 
veroorzaakt door de recycling van staal, hierdoor wordt uitstoot voorkomen wat wordt uitgedrukt met een 
negatieve waarde. Aangezien er met de standaard onderhoudsmethode meer spoorstaven worden vervangen, 
kan er meer staal worden gerecycled en wordt er meer CO2-uitstoot bespaard. 
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Grafiek 2.  CO2-uitstoot per ketenstap met de verschillende onderhoudsmethodes 

 

6.3 CO2-UITSTOOT TIJDENS HET ONDERHOUD 
In Grafiek 2 kan verder worden afgelezen dat in de ketenstap “Onderhoud” een hogere uitstoot wordt 
veroorzaakt bij het duurzaam spoorstaafonderhoud. Om hier meer inzicht in te geven wordt het aandeel van de 
verschillende onderdelen in deze ketenstap weergeven in Grafiek 3. Hierin wordt duidelijk dat het overgrote 
deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door de Locomotief die de freestrein naar en van het werk transporteert. 

Grafiek 3.  De verdeling van de CO2-uitstoot binnen de ketenstap "onderhoud" 
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7 ONZEKERHEDEN 

De analyse bevat verder de volgende onzekerheden: 

 De CO2-uitstoot resulterend uit het transport van het personeel en materieel is zeer project specifiek. De 
hierbij behorende berekeningen zijn dus geen goede representatie voor andere projecten. 

 Aangenomen is dat het onderhoud van de duurzame onderhoudsmethode twee keer uitgevoerd kan 
worden, voordat de spoorstaven vervangen moeten worden. Afhankelijk van de grootte van de gebreken, 
kan dit voor een specifieke spoorstaaf tevens een of drie keer zijn. Binnen deze ketenanalyse is aangenomen 
dat de omstandigheden van de spoorstaven na 20 jaar gelijk zijn aan de staat na 10 jaar. 
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8 REDUCTIE 

8.1 REDUCTIEMOGELIJKHEDEN  
Er zijn significante mogelijkheden voor het reduceren van de Scope 3 emissies van de spoorstaven. Hiervoor is 
het belangrijk dat diverse ketenpartners meewerken aan het realiseren van technische oplossingen en het 
aanpassen van bestaande processen. VolkerRail heeft hierin een wisselende invloed die optimaal moet worden 
ingezet om de hoogst mogelijke CO2-reductie te halen binnen de beschikbare kaders. 

8.1.1 Nauwkeuriger meten en analyseren van de actuele staat van het spoor 
Door nauwkeuriger inzicht in de actuele staat van het Nederlandse spoor kunnen kleine gebreken vroegtijdig 
gesignaleerd worden, hierdoor kan het duurzaam spoorstaafonderhoud op meer locaties worden toegepast. Dit 
kan de uitrol van het duurzaam spoorstaafonderhoud versnellen, waardoor de gerealiseerde CO2-reductie zal 
toenemen. 

Potentie: Groot – door de verdere uitrol van het duurzaam spoorstaafonderhoud wordt de aangetoonde  
besparing vergroot.  

Haalbaarheid: Gemiddeld – In het huidige proces is ProRail in eerste instantie verantwoordelijk voor de meting 
van de staat van het spoor. Echter voert VolkerRail reeds aanvullende metingen uit, die ingezet 
kunnen worden voor deze doeleinden. 

Actie: 1. Inventariseren mogelijke verbeteringen in het meetproces 2017 – H1 2018 

  2. Gesprek aangaan met ProRail     H1 2018 
  3. Uitrol geoptimaliseerd meetproces    H2 2018 

8.1.2 Gebruik alternatieve brandstoffen voor de locomotief 
Uit de ketenanalyse kan onder andere worden geconcludeerd dat binnen de ketenstap “Onderhoud” het 
grootste deel van de emissies wordt veroorzaakt door de locomotief. Omdat dit eigen materieel betreft (Scope 
1), heeft VolkerRail grote invloed op mogelijke verbeteringen van dit onderdeel. Door over te stappen op 
schonere brandstoffen (of door de inzet van een zuinigere locomotief) kan de CO2-uitstoot van het duurzaam 
spoorstaafonderhoud verder worden gereduceerd. 

Potentie: Klein - het Onderhoud heeft een klein aandeel in de totale CO2-uitstoot in de keten 

Haalbaarheid: Groot – VolkerRail heeft een grote invloed op de ingezette locomotief. 

Actie: 1. Inventariseren mogelijke alternatieven    H2 2017 

  2. Afwegen haalbaarheid o.b.v. kosten    H1 2018 
  3. Toepassen van alternatieve brandstof of alternatief materieel  H2 2018 

8.2 REDUCTIEDOELSTELLING 
Om het in deze ketenanalyse berekende substantiële reductie potentieel te realiseren dient de duurzame 
onderhoudsmethode verder uitgerold te worden op het Nederlandse spoorsysteem. Door hier doelstellingen 
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aan te koppelen, wordt het beter gewaarborgd. Op basis van de huidige omstandigheden in de markt, heeft 
VolkerRail de volgende ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd.   

Reductie doelstelling 2020:  het verlagen van de Scope 3 CO2-uitstoot van de onderhouden spoorstaven 
met 5.000 ton CO2 ten opzichte van het basisjaar 2016. 

 
2017 2018 2019 2020 

Duurzaam onderhouden spoor (m)  25.000 25.000 30.000 30.000 

Potentiële CO2-reductie (ton CO2) 1.186 2.372 3.795 5.218 

Doelstelling CO2-reductie (ton CO2) 1.000 2.000 3.500 5.000 

8.2.1 Plan van Aanpak 
Om de doelstellingen te behalen is op basis van de reductiemogelijkheden en de uitgevoerde analyse het 
volgende plan van aanpak opgesteld  

Planning Actie 

Doorlopend  Optimaliseren onderhoudsmethode 

2017  Inventariseren mogelijke verbeteringen in het meetproces 

H2 2017  Uitvoeren 12,5 km duurzaam spoorstaafonderhoud 

 Inventariseren mogelijke alternatieve brandstoffen 

H1 2018  Uitvoeren 12,5 km duurzaam spoorstaafonderhoud 

 Afwegen haalbaarheid alternatieve brandstoffen o.b.v. kosten 

H2 2018  Uitvoeren 12,5 km duurzaam spoorstaafonderhoud 

 Uitrol geoptimaliseerd meetproces 

 Uitrol conclusies alternatieve brandstoffen 

2019  Uitvoeren 30 km duurzaam spoorstaafonderhoud 

2020  Uitvoeren 30 km duurzaam spoorstaafonderhoud 

8.3 METING EN MONITORING 
Halfjaarlijks wordt de voortgang op de doelstelling vastgesteld. Om dit te bepalen, worden de volgende 
gegevens geïnventariseerd 

 Aantal km spoor onderhouden met gebruik van de methode duurzaam spoorstaafonderhoud 
 Behaalde CO2-reductie t.o.v. basisjaar 2016; 
 Voortgang op de geplande acties; 
 Eventuele benodigde aanvullende en corrigerende acties; 
 Mogelijke marktwerkingen die invloed kunnen hebben op de verdere uitrol van de methode. 
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9 BRONVERMELDING 

Bron  

SKAO, Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0, juni 2015 

GHG Protocol, Corporate Accounting & Reporting standard, 2004  

GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2010  

GHG Protocol, Product Accounting & Reporting Standard, 2010  

NEN-EN-ISO 14044, Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements and guidelines  
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BIJLAGE 1 - DATAKWALITEIT 

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data wordt 
alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd 
staat in de volgende lijst weergegeven: 

1. Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een 

CO2-conversiefactor. 
3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een CO2-

conversiefactor. 
5. Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases. 

Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd zijn door 
het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien niet alle ketenstappen 
uitgevoerd zijn door VolkerRail zelf was het binnen deze analyse op sommige punten lastig om primaire data te 
verzamelen. In deze gevallen is gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik 
van vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases. 

Binnen deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van de EcoInvent 3.0 database. Deze database bevat veel CO2-
uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de 
gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van 
deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and 
Reporting Standard: 

1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende 
productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn. 

2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 10 
jaar oud. 

3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor West-
Europa. 

4. Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is 
meegenomen.  

5. Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een onzekerheid 
van <5%. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma 
DuBoCalc v4.01.2 (Bibliotheek 4.03) gehaald. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting 
Bouwkwaliteit.  

1. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn uit 
LCA’s. Deze LCA’s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de 
betreffende producten produceren. 

2. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op toepassing 
voor het bouwbesluit 2012. Tevens wordt in Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 de ‘Bepalingsmethode 
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Milieu-prestatie Gebouwen en GWW-werken’ voorgeschreven, welke de basis vormt voor de Nationale 
Milieudatabase. 

3. Geografisch representatief; De LCA’s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn 
uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen. 

4. Compleetheid; Naast de CO2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar 
gesteld.  

5. Compleetheid; Naast de CO2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren beschikbaar 
gesteld.  

6. Precisie; De LCA’s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een 
afwijkingspercentage is niet beschikbaar. 

 


