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1 Inleiding 
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert voestalpine 
TTNL (verder te noemen TTNL) twee analyses uit van GHG (Green House Gas) 
genererende ketens. Dit document beschrijft de ketenanalyse van wissels. Deze 
ketenanalyse is opgesteld door MVos Advies in opdracht van voestalpine TTNL.  
 

1.1. 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). 

1.2. Activiteiten voestalpine 
Sinds 1893 is TTNL specialist in het bouwen van wisselsystemen. TTNL is onderdeel van 
de holding voestalpine met in totaal 40.000 medewerkers. Bij TTNL werken 50 
medewerkers. Veel van de producten die TTNL inkoopt worden ingekocht bij 
zusterorganisaties die ook onder de holding voestalpine vallen. Het primaire proces van 
TTNL is het bouwen van wissels. Dit houdt hoofdzakelijk in het buigen van spoorstaven en 
het assembleren en monteren van alle wisselonderdelen.  
 

1.3. Opbouw 
In dit rapport presenteert TTNL  de ketenanalyse van wissels. De opbouw van het rapport 
is als volgt: 
 
Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 
Stap 2: Keuze van ketenanalyse 
Stap 3: Identificeren van schakels in de keten 
Stap 4: CO2 uitstoot per schakel in de keten 
Stap 5: Reductiemaatregelen 
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Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 
 
Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening 
overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Onderstaand 
overzicht geeft dat weer.  

 
De rekenmethode is te vinden in de scope 3 analyse.  
 
  

Pagina 1
Aanwezig 
binnen de 

keten    
(ja/nee/n.v.t.)

Afgedekt in 
scope 1 en/of 2 

(ja/nee)

Project-  
gerelateerd 

(ja/nee)

Omvang geschat 
in CO2 (ton)

Beïnvloedbaarheid 
(Ja, matig, nee)

Ranking Ketenpartners Mogelijke reductiemaatregelen

1. Aangekochte goederen en diensten: Staal ja nee ja 33.646 matig 1 voestalpine BWG, Prins, JEZ, Vlietjonge Hergebruik wisselelementen, slanker ontwerpen
1. Aangekochte goederen en diensten: Elektronische onderdelen ja nee ja 619 matig 2 Bmbardier, voestalpine Signaing, VRS Energiezuinige onderdelen, minder elementen
1. Aangekochte goederen en diensten: Beton ja nee ja 1.439 matig 3 Spanbeton, De Meteoor, voestalpne BWG Duurzamer beton, slanker ontwerpen
1. Aangekochte goederen en diensten: Diverse materialen ja nee ja 2.196 matig 4 ETS Spoor, MFA Minder elementen, hergberuik elementen

2. Kapitaal goederen nvt, niet 
beinvloedbaar

3.
Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in 
scope 1 of 2) nee

4. Upstream transport en distributie
ja nee deels 351 matig 4 vof De Haan, van heugten, van der meijden, G. Melissen

Efficent transporteren, schonere vrachtwagens, schonere brandstof, 
railtransport ipv wegtransport

5. Productieafval ja nee deels 27 ja 9 Suez, Van Vliet groep, GP Groot, Sita, Overdie, Renewi Gescheiden inzameling, hergebruik wisselonderdelen, verminderen afval
6. Zakelijk reizen (niet in scope 1&2) ja ja
7. Woon-werkverkeer ja nee deels 127 ja 8
8. Upstream geleaste activa niet significant

9. Downstream transport en distributie ja, zie 4. nee

10. Ver- of bewerken van verkochte producten
ja nee 223 nee 6 Aannemers Andere werkmethode, schonere machines, schonere brandstof

11. Gebruik van verkochte producten
ja nee 154 nee 7 ProRail, andere opdrachtgevers, aannemers Andere werkmethode, schonere machines, schonere brandstof

12. End-of-life verwerking van verkochte producten
ja nee 9 nee 10 Railpro, aannemers, opdrachtgevers

Hergebruik elementen, andere werkmethode, schonere machines, 
schonere brandstof

13. Downstream geleaste activa
nee nee

14. Franchisehouders
nee nee

15. Investeringen
nee nee

38792

Upstream Scope 3 Emissions 

Downstream Scope 3 Emissions 
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Stap 2: Keuze van ketenanalyses 
 
Voestalpine zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder uit de top 2 een 
emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top 2 betreft: 

- Inkoop van halffabricaten; 
- Vervoer van halffabricaten. 

 
Beide van deze emissiebronnen hebben betrekking op de gehele keten van een wissel. Dit 
geldt zelfs voor nog meer emissiebronnen zoals: 

- Machines (categorie 2); 
- Transport downstream (categorie 10); 
- Aanleg van wissels (categorie 11); 
- Gebruik van wissels (categorie 12); 
- Recycling / afvalverwerking van wissels (categorie 13). 

 
Het feit dat de keten van wissels zo dominant aanwezig is in de scope 3 emissiebronnen 
van TTNL, gecombineerd met het feit dat het bouwen van wissels de corebusiness van 
TTNL is, maakt dat TTNL de keuze heeft gemaakt om een ketenanalyse uit te voeren van 
wissels. Dat vergt wel een afbakening van wat een wissel is. Dat zal in volgende paragraaf 
gepresenteerd worden.  
 

Afbakening ketenanalyse 
Een wissel is volgens deze ketenanalyse een stuk spoor van 50 meter dat opgesplitst wordt. 
Een wissel heeft als functionaliteit dat een trein kan wisselen van spoor. Een wissel bestaat 
uit meerdere onderdelen te weten: 

- Wisselsteller; 
- Tong; 
- Strijkregel; 
- Puntstuk; 
- Overig staal (zoals moeren en bouten); 
- Spoorstaven; 
- Wisselliggers; 
- Dwarsliggers. 

 
Een wissel heeft een levensduur van 20 jaar.  
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Stap 3: 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 wissels.  

 
 

Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd.  
 
Categorie Partner Toelichting 
Producent voestalpine TTNL Wisselsteller 

voestalpine TTG GmbH Tongen 
voestalpine TTG GmbH Strijkregel 
voestalpine TTG GmbH Puntstuk 
Spanbeton BV Wisselligger 
Paul Muller Technische Productie 
Gmb 

Kunststof 
 

voestalpine Rail Technology GmbH Spoorstaven 
Transport voestalpine BWG Upstream 

De Haan Transport B.V. Downstream 
Installatie Erkende ProRail aannemers  
Gebruik Heatpoint B.V. (e.a.) Wisselverwarming 
Onderhoud / vervangen Erkende ProRail aannemers  
Recycling  TSNL  (of aannemer)  

Strijkregel 

Puntstuk 

Transport 

Installatie 

Tongen 

Gebruik Recycling 

Wisselsteller 

Wisselligger 

Transport    

 

 
Onderhoud 
/ vervangen   

Spoorstaven 

Figuur 1 Keten Wissel 
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Stap 4: 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.   
 
Grondstof 
De eerste schakel van de keten is het inkopen van materialen. Om de CO2 uitstoot hier van 
de berekenen worden de verschillende onderdelen van de wissel geclusterd per type 
materiaal. Onderstaande tabel geeft dit overzichtelijk weer.  
 

Gewicht per wissel* 
Wisselsteller  500,0 kg 

Staal 

Tong**  1.304,1 kg 
Strijkregel  1.615,5 kg 
Puntstuk** 1.190,7 kg 
Overig staal                            114,4 kg 
Spoorstaven 4.203,6 kg 
Wisselligger 353,0 kg Beton Dwarsliggers 28.371,8 kg 
* Bron: TTNL 
** Brutogewichten. 
 
Onderstaande tabel bevat de berekening van de CO2 uitstoot van drie productgroepen; 
Spoorstaven, betonnen elementen en overige stalen wisselelementen. 

CO2 uitstoot productie materialen 
Spoorstaven 4,2036 ton 1,9 ton CO2/ton staal* 7,99 ton CO2 

Dwars- & 
Wisselliggers 

28,7248 ton 0,23 ton CO2/ton 
beton** 

6,60 ton CO2 

Wisselsteller + 
overig staal 

0,6144 ton 1,06 ton CO2/ton 
staal*** 

0,651 ton CO2 

Tong, strijkregel, 
puntstuk 

4,1103 ton 1,9 ton CO2/ton* 7,81 ton CO2 

* Bron: Ketenanalyse ProRail Spoorstaven 
** Bron: Ketenanalyse Dura Vermeer Appendix A Emissiefactor gewapend beton 
*** Bron: 2006 IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventories (volume 3, 
chapter 4, table 4.1) 
 
Toelichting: Voor spoorstaven wordt een andere conversiefactor gebruikt dan voor de 
overige stalen elementen. Spoorstaven zijn van hoogwaardig staal en hebben een ander 
productieproces. 
 
Transport (upstream) 
De verschillende onderdelen van de wissel worden getransporteerd naar TTNL in 
Hilversum. Onderstaande tabel geeft de verschillende elementen weer met daarbij de 
transportafstanden en de wijze van transporteren; trein of vrachtwagen. (af te leiden uit 
conversiefactoren) 
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CO2 uitstoot transport materialen naar TTNL (Hilversum) 
Spoorstaven 4,2036 ton 200 km** 0,027 kg CO2/tonkm* 0,023 ton CO2 

Dwars- & 
Wisselliggers 

28,7248 ton 667 km** 0,115 kg CO2/tonkm* 2,20 ton CO2 

Tongen 1,3041 ton 756 km** 0,115 kg CO2/tonkm* 0,11 ton CO2 
Wisselsteller 0,5 ton 100 km** 0,115 kg CO2/tonkm* 0,0058 ton CO2 

Strijkregel 1,6155 ton 756 km** 0,115 kg CO2/tonkm* 0,14 ton CO2 

Puntstuk 1,1907 ton 784 km** 0,115 kg CO2/tonkm* 0,11 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefacoren.nl 
** KM’s uit lijstje BWG, zie bijlage 2 
 
Productie /asssemblage 
Dit deel van de keten bevat de werkzaamheden die TTNL uitvoert om de wissel te 
assembleren. Om de CO2 uitstoot van deze schakel uit de keten te berekenen wordt de 
totale CO2 uitstoot van voestalpine TTNL gedeeld door het aantal wissels dat jaarlijks 
geassembleerd word. Onderstaande berekening geeft dit weer: 
 

Productie: CO2 per wissel 
Totale CO2 uitstoot voestalpine TTNL 149 ton CO2* 
Totaal aantal wisselequivalenten geproduceerd 175* 
CO2 bij productie wissel 0,853 ton CO2 
* Bron: TTNL 
 
Transport (downstream) 
De wissel wordt getransporteerd van TTNL in Hilversum naar een projectlocatie. 
Onderstaande tabel geeft de CO2 uitstoot weer van dit transport. Het transport bestaat uit 
het laden van de wissel en het vervoer met 2 vrachtwagens. Dit vervoer valt onder 
categorie “convoi exceptional” en gebeurt met begeleiding van een busje. Omdat voor deze 
grote vrachtwagens geen conversiefactor bekend is wordt de conversiefactor uit het 
handboek CO2-Prestatieladder 2.1 gebruikt (vervoer bulk goederen vrachtwagen > 20 ton). 
Echter omdat de verwachting is dat uitzonderlijk vervoer een hogere conversiefactor heeft 
hebben we aangenomen dat de gemiddelde afstand 100 km is. Een reëlere schatting zou 
zijn 75 km omdat de meeste wissels in de randstad liggen. Door toch te rekenen met 100 
km wordt naar schatting de hogere CO2 uitstoot van het uitzonderlijk vervoer 
gecompenseerd.  

CO2 uitstoot transport wissel naar projectlocatie 
Beladen 
vrachtwagens 

2 kranen 0,25 uur, 0,08 
kWh/uur 

0 kg CO2/kWh 0 ton CO2 

2 Vrachtwagens 
(ongeladen) 

Thuisbasis – 
Hilversum 

100 km 60% uitstoot volle 
vrachtwagen * 

0,384 ton CO2 

2 Vrachtwagens 
(geladen) 

Hilversum -
projectlocatie 

100 km & 
37,6531 ton 

0,115 kg CO2/tonkm** 0,64 ton CO2 

2 Vrachtwagens 
(ongeladen) 

Thuisbasis – 
Hilversum 

100 km 60% uitstoot volle 
vrachtwagen* 

0,384 ton CO2 

Begeleidend 
busje (diesel) 

Thuisbasis – 
Hilversum – 
projectlocatie - 

350 km 0,22 kg 
CO2/voertuigkm** 

0,066 ton CO2 
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Thuisbasis 
* Bron: Ketenanalyse Dura Vermeer 
** Bron: www.co2emissiefacoren.nl 
 
Installatie wissel 
Op de projectlocatie wordt de wissel geïnstalleerd. In de onderstaande tabel worden de 
activiteiten weergegeven die voor, tijdens en na de installatie van de wissel worden 
uitgevoerd. Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze zie Appendix 1. 
 

CO2 uitstoot installatie wissel 
transport 
materieel 2 
krollen 

30 ton materieel 200 km 0,085 kg CO2/tonkm* 0,51 ton CO2 

transport 
mankracht bus 
4 man 

9 busjes 200 km 0,22 kg CO2/voertuigkm* 0,484 ton CO2 

Vrachtauto’s 
nieuw ballast 

4 vrachtwagens 
& 30 ton/wagen 

200 km 0,115 kg CO2/tonkm* 2,76 ton CO2 

Activiteiten 
tillen+liften 

6 uur 6,8 ltr 
diesel/uur** 

3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,131 ton CO2 

Activiteiten 
lassen 

12 stuks 5,7 kg 
propaan/las** 

0,6 kg CO2/kg propaan* 0,041 ton CO2 

Activiteiten 
slijpen 

1 ltr diesel/uur 0,5 uur/las** 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,019 ton CO2 

Activiteiten 
thermietpoeder 

 1okg/las** 1,61 kg CO2/kg poeder** 0,193 ton CO2 

Activiteiten 
schroeven 

 2 ltr diesel 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,006 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
** Bron: Ketenanalyse ProRail Spoorstaven 
 
Gebruik 
Voor de CO2 uitstoot tijdens het gebruik zijn twee dingen relevant, namelijk: de 
wisselsteller en de wisselverwarming. In onderstaande tabellen wordt van beide de CO2 
berekening gepresenteerd. 

CO2 uitstoot wisselsteller 
Verbruik 600 Watt* 
Duur per keer 6 seconden* 
Gebruik per dag 108 keer* = 0,18 uur 
kWh per dag 0,108 kWh 
kWh per jaar 39,42 kWh 
kWh over gehele levensduur (20 jaar) 788,4 kWh 
Conversiefactor 0,526 kg CO2/kWh** 
CO2 uitstoot gebruik wisselsteller 414,7 kg CO2 
* Bron: TTNL 
** Bron: www.co2emissiefacoren.nl 
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CO2 uitstoot wisselverwarming (linten) 
Verbruik (per lint) 4,5 kWh* 
Aantal uur per jaar (per lint) 500* 
Aantal linten per wissel 2 
Verbruik per jaar per wissel 4.500 kWh 
kWh over gehele levensduur (20 jaar) 90.000 kWh 
Conversiefactor 0,526 kg CO2/kWh** 
CO2 uitstoot gebruik wisselsteller 47.340 kg CO2 
* Bron: Ketenanalyse Wisselverwarming Movares 
** Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
 
Onderhoud / vervangen 
Het onderhoud van de wissel bestaat uit periodiek onderhoud en periodieke vervanging 
van de tong en het puntstuk.  
 

CO2 uitstoot jaarlijks onderhoud wissel 
transport 
mankracht bus 
4 man 

1 busje 200 km 0,22 kg CO2/voertuigkm** 0,88 ton CO2 

Activiteiten 
slijpen 

1 uur slijpen 1 x 
per jaar 

2 kWh* 0,526 kg CO2/ltr diesel** 0,011 ton CO2 

* Bron: TTNL 
** Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
 
In de onderstaande tabel staat de berekening voor het periodiek onderhoud (vervangen 
van de tong) gedurende de gehele levenscyclus. De tong wordt elke 4 jaar vervangen dus 4 
maal gedurende de gehele levenscyclus van de wissel. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de werkwijze zie Appendix 1. 

CO2 uitstoot vervanging tong  
transport 
materieel 1 krol 

15 ton materieel 200 km 0,085 kg CO2/tonkm* 1,02 ton CO2 

transport 
mankracht bus 
4 man 

1 busje 200 km 0,22 kg CO2/voertuigkm* 0,176 ton CO2 

Activiteiten 
tillen+liften 

6 uur 6,8 ltr 
diesel/uur** 

3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,53 ton CO2 

Activiteiten 
lassen 

3 stuks 5,7 kg 
propaan/las** 

0,6 kg CO2/kg propaan** 0,041 ton CO2 

Activiteiten 
thermietpoeder 

 1okg/las** 1,61 kg CO2/kg poeder** 0,193 ton CO2 

Activiteiten 
schroeven 

 2 ltr diesel 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,026 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
** Bron: Ketenanalyse ProRail Spoorstaven 
 
In de onderstaande tabel staat de berekening voor het periodiek onderhoud (vervangen 
van het puntstuk) gedurende de gehele levenscyclus. Het puntstuk wordt elke 6 jaar 
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vervangen dus 2 maal gedurende de gehele levenscyclus van de wissel. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de werkwijze zie Appendix 1. 
 

CO2 uitstoot vervanging puntstuk 
transport 
materieel 1 krol 

15 ton materieel 200 km 0,085 kg CO2/tonkm* 0,51 ton CO2 

transport 
mankracht bus 
4 man 

1 busje 200 km 0,22 kg CO2/voertuigkm* 0,088 ton CO2 

Activiteiten 
tillen+liften 

6 uur 6,8 ltr 
diesel/uur** 

3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,263 ton CO2 

Activiteiten 
lassen 

4 stuks 5,7 kg 
propaan/las** 

0,6 kg CO2/kg propaan** 0,027 ton CO2 

Activiteiten 
thermietpoeder 

 1okg/las** 1,61 kg CO2/kg poeder** 0,129 ton CO2 

Activiteiten 
schroeven 

 2 ltr diesel 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,013 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
** Bron: Ketenanalyse ProRail Spoorstaven 
 
Verwijderen wissel 
Aan het einde van de levensduur van de wissel wordt de gehele wissel verwijderd en 
getransporteerd. In de onderstaande tabel staat de berekening voor het verwijderen en 
transporteren. Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze zie Appendix 1. 

CO2 uitstoot verwijderen wissel 
transport 
materieel 1 
krollen 

15 ton materieel 200 km 0,085 kg CO2/tonkm* 0,255 ton CO2 

transport 
mankracht bus 
4 man 

2 busjes 200 km 0,22 kg CO2/voertuigkm* 0,088 ton CO2 

Activiteiten 
tillen+liften 

6 uur 6,8 ltr 
diesel/uur** 

3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,131 ton CO2 

Activiteiten 
slijpen 

1 ltr diesel/uur 1 uur 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,00323 ton 
CO2 

Activiteiten 
schroeven 

 2 ltr diesel 3,23 kg CO2/ltr diesel* 0,0065 ton 
CO2 

Transport 
gehele wissel 

37,6523 ton 100 km 0,115 kg CO2/tonkm* 0,433 ton CO2 

Transport 
stalen 
onderdelen 

8,9275 ton 89 km 0,115 kg CO2/tonkm* 0,091 ton CO3 

Transport 
betonnen 
onderdelen 

28,7248 ton  100 km 0,115 kg CO2/tonkm* 0,33 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
** Bron: Ketenanalyse ProRail Spoorstaven 
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Als de wissel is verwijderd wordt deze in zijn geheel getransporteerd naar Woerden. Hier 
wordt de wissel uit elkaar gehaald en de stalen onderdelen worden getransporteerd naar 
de hoogovens in IJmuiden. Dat verklaart de afstand van 189 km. De 100 km is geschat van 
plaats van de wissel naar Woudenberg. De 89 km is de afstand van Woudenberg naar 
IJmuiden. 
 
De ketenanalyse stopt bij deze schakel omdat het staal in IJmuiden wordt omgesmolten en 
aan zijn tweede (of derde, vierde) leven begint. Voor de producten die er dan uit worden 
vervaardigt zal een aparte ketenanalyse gemaakt moeten worden.  
 
De betonnen onderdelen worden vanaf Woudenberg getransporteerd naar de stort.  
 
Recycling 
Na het vervangen van onderdelen van de wissel (tong en puntstuk) worden de oude 
onderdelen getransporteerd om te worden hergebruikt. In de onderstaande tabel staat de 
berekening voor het transporteren van de onderdelen. De uitstoot voor het verwerken van 
de oude materialen is onderdeel van het productieproces en wordt om die reden hier niet 
berekend. 
 

CO2 uitstoot transport recycling 
transport tong 
oud ijzer 

1,3041 ton staal, 
5x/levensduur 

100 km 0,115 kg CO2/tonkm* 0,06 ton CO2 

transport 
puntstuk oud ijzer 

1,1907 ton staal, 
3x/levensduur 

100 km 0,115 kg CO2/tonkm* 0,027 ton CO2 

* Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
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Stap 5: 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. 

Totalen 

  Spoorstaven Dwarsligger Wisselelementen Totaal 
Productie 7,987 6,598 8,461 23,0 
Transport upstream 0,023 2,203 0,367 2,6 
Assemblage     0,853 0,9 
Transport 
downstream     1,474 1,5 
Installatie     4,146 4,1 
Gebruik     47,755 47,8 
Onderhoud     3,904 3,9 
Recycling / verwerken     1,427 1,4 

Totaal 8,0 8,8 68,4 85,2 
Tabel: Overzicht CO2 uitstoot per schakel uit de keten (in ton CO2). 
  

 
Grafiek: Resultaat ketenanalyse wissels 
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Reductiemaatregelen 
- De transporteur van voestalpine TTNL heeft een speciale oplegger ontwikkeld 

waarop 3 ipv 1 wissel vervoert kunnen worden. Dit realiseert een reductie in de 
CO2 uitstoot van transport downstream. 
Door het vervoeren van meerdere wissels wordt er een besparing gerealiseerd van 
1,16 ton CO2. Op de totale CO2 footprint is dit een besparing van 1,4%. 
 

- Duurzame wisselverwarming (zie ketenanalyse Movares) 
Door het toepassen van wisselverwarming doormiddel van bodemwarmte wordt er 
een besparing gerealiseerd van 35,5 ton CO2. Op de totale CO2 footprint is dit een 
besparing van 41,7%. 
 

- Door beter materiaal een geoptimaliseerde geometrie waardoor tongen 2 x langer 
meegaan. Test voorzien 370LHT -> wordt ook al in krappe bogen toegepast.  
Door de langere levensduur van de tongen wordt er een besparing gerealiseerd van 
1 ton CO2. Op de totale CO2 footprint is dit een besparing van 1,2%. 

 
Het doorrekenen van deze maatregelen heeft als gevolg dat de footprint van een wissel er 
als volgt uit komt te zien: 
 
  Spoorstaven Dwarsligger Wisselelementen Totaal 
Productie 7,987 6,598 8,461 23,0 
Transport upstream 0,023 2,203 0,367 2,6 
Assemblage     0,853 0,9 
Transport downstream     0,317 0,3 
Installatie     4,146 4,1 
Gebruik     12,250 12,2 
Onderhoud     2,913 2,9 
Recycling / verwerken     1,397 1,4 

Totaal 8,0 8,8 30,7 47,5 
 

 
  



 
  

  
 

4.A.1_1 Ketenanalyse wissels   15/16 
 

Appendix 1 

Installatie wissel 
 

Activiteiten installatie compleet wissel: 
- Inhijsen van het nieuwe wissel; 
- Koppelen van wisseldelen met lasplaten met benzine schroefmachine: ongeveer 12 

verbindingen; 
- Ballast storten (+/- 4 vrachtauto’s); 
- Handmatig ballast verspreiden; 
- Termietlassen aanbrengen: 6 in het wissel en 6 om het wissel op de rest van het 

spoor aan te sluiten; 
  
Personeel installatie compleet wissel: 

- 3 ploegen baanwerkers (elk 6 man); 
- 2 krollen (= kraan op wielen); 
- 3 werktreinbegeleiders; 
- 2 LLV (Leider Lokale Veiligheid); 
- LWB (Leider Werkplek Beveiliging); 
- Toezichthouder ingenieursbureau; 
- Toezichthouder Prorail; 
- 2 seinwezen monteurs; 
- 2 termietlas ploegen (elk 2 man); 
- 2 man stopmachine; 
- 1 man borstelmachine; 
- 3 uitvoerders; 
- 2 maatvoerders. 

 

Maandelijkse controle 
- 2 man + 1 veiligheidsman 
- 2 uur per wissel  
- 1 uur slijpen per wissel: 2 kwH 

 

Vervangen tongbeweging (elke 4 jaar) 
- Krol (kraan op wielen) 
- Schroefmachines (verbruik: 2 liter per wissel) 
- 3 termietlassen (zie spoorstaven ketenanalyse) 
- 2 man personeel + veiligheidsman 

 

Vervangen puntstuk (5-6 jaar) 
- Krol (kraan op wielen) 
- Schroefmachines (verbruik: 2 liter per wissel) 
- 4 termietlassen (zie spoorstaven ketenanalyse) 
- 2 man personeel + veiligheidsman 
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Activiteiten verwijderen compleet wissel (einde levensduur) 
- Verwijderen oud wissel (met snijbranders in stukken snijden) 4 man; 
- Afvoer: 1 vrachtauto + krol; 

 


