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1. Energieverbruik in het vervoerproces 
 

1.1. NEDERLAND 
Dit hoofdstuk is opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop NS in Nederland de energie efficiëntie en 
veroorzaakte CO2 uitstoot van het vervoerproces bepaalt zoals die in Jaarverslag 2017 gerapporteerd worden. 
 
Scope in Nederland 
De cijfers hebben betrekking op alle vervoer van reizigers per trein binnen Nederland dat onder NS 
verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Dus gerelateerd aan het totale energieverbruik van alle reizigerstreinen 
binnen de Nederlandse grenzen van NS Reizigers en NS International. 
Het betreft een drietal componenten: 

1. uitstoot gerelateerd aan het stroomverbruik via de bovenleiding. 
2. uitstoot gerelateerd aan het vervoer per dieseltrein door NS Reizigers (materieelserie DM 90). 
3. uitstoot gerelateerd aan het vervangend busvervoer dat NS laat uitvoeren bij grote verstoringen en 

werkzaamheden (waardoor er geen treinen kunnen rijden). 
 
NB 1: het betreft verbruik via de bovenleiding, zowel tijdens rijden als tijdens opgesteld staan en onderhoud 
NB 2: Deze cijfers zijn exclusief de vervoerprestaties van Abellio buiten Nederland (Abellio is het onderdeel van NS 
dat voornamelijk in het buitenland een aantal concessies exploiteert, zie paragraaf 1.2). 
NB 3: De cijfers zijn exclusief facilitaire energie (verlichting, verwarming en apparatuur van stations, werkplaatsen 
en andere door NS gebruikte gebouwen). 
NB 4: De cijfers zijn exclusief het verbruik door diesellocomotieven van de onderhoudsbedrijven van NS die voor 
het rangeren bij de werkplaatsen gebruikt worden. Dit verbruik is gering  ten opzichte van het verbruik voor het 
vervoerproces. 
NB 5: Voor vervangend busvervoer zijn de km tussen de basis van de bus en het inzet traject meegenomen via een 
toeslag van 30% op de km zoals gespecificeerd op de factuur van de busvervoerders. 
 
 
Begrippen en definities 
 
Tractie energie  Dit betreft al het energieverbruik van treinen die onder verantwoordelijkheid van NS 
binnen Nederland gebruikt worden of opgesteld staan: 
• voor elektrisch materieel de elektriciteit die via de bovenleiding wordt verbruikt en die gemeten wordt door de 

kWh meters van de netbeheerder op de onderstations van ProRail aan de zijde van het openbare wisselstroom   
levernet (dus inclusief de verliezen in het onderstation door het omzetten naar 1.500 Volt gelijkstroom en 
inclusief het transportverlies in de bovenleiding tussen onderstation en trein) 

• voor dieselmaterieel en vervangend busvervoer de equivalente energie inhoud van diesel in kWh, op basis van 
omrekeningsfactor conform UIC Code 3301: 1 liter diesel = 9,93 kWh (35,75 MJ). 

De totale energie is gelijk aan de som van beide componenten in kWh uitgedrukt. 
Het aandeel van NSR (en andere vervoerders) wordt op basis van enerzijds bak km/trein km (tractie en 
hulpverbruik) en anderzijds graaddagen (verwarming) bepaald met behulp van het door Ricardo Rail beheerde 
verrekenmodel.2 
 
Facilitaire energie De energie (elektriciteit, aardgas, warmte) die verbruikt wordt in stations, werkplaatsen 
en andere door NS gebruikte gebouwen voor verlichten, verwarming, koelen en overige voorzieningen. 
 
Bakkilometer (bak km) De kilometers die rijtuigen (bakken) afleggen. Indien een trein (samengesteld uit 
meerdere rijtuigen) 1 km heeft afgelegd, dan heeft elk rijtuig in die trein 1 bak km afgelegd. Dus bak km = trein km * 
aantal rijtuigen in de trein. Ook lege bak km naar/van opstelterreinen en verplaatsingen van leeg materieel zitten 
hier bij, voor zover deze nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstregeling. Rangeerbewegingen i.v.m. 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden worden hierbij niet meegerekend. 
 
Treinkilometer (trein km) De kilometers die treinen (samengesteld uit meerdere rijtuigen) afleggen over het spoor 
op basis van een treinnummer, dus inclusief lege km naar/van opstelterreinen en verplaatsingen van leeg materieel 
over het spoornet, voor zover deze nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstregeling. Rangeerbewegingen i.v.m. 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden worden hierbij niet meegerekend. 
 

                                                 
1 UIC Code 330 – Railway Specific Environmental Performance Indicators, First edition, august 2008. 
2 Energiekentallen NSR Materieel 2008, rapport TE/JW/1624/03-362514,27, Lloyds Register Rail Europe, maart 
2009. 
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Berekeningen 
 
Emissiefactor 
De door het verbruik van een energiedrager veroorzaakte (directe of indirecte) CO2 uitstoot per eenheid van 
verbruik. Bijvoorbeeld kgCO2/kWh of kgCO2/liter brandstof. 
• NS gebruikt voor elektriciteit de jaarlijks door de overheid3 gepubliceerde Tank To Wheel emissiefactor 

Nederlandse Grijze Stroom (2017: 0,572 kgCO2/kWh). Dit betreft de emissie ten gevolge van de opwekking in 
de centrales van zowel in Nederland opgewekte als geïmporteerde grijze stroom. De emissies die verband 
houden met de winning, raffinage en het transport van grondstoffen naar de centrale en transportverliezen in 
het hoogspanningsnet zijn daarin niet meegerekend. 

• Voor diesel wordt de door de overheid gepubliceerde3 emissiefactor diesel gehanteerd (2016: 2,606 kgCO2/ltr). 
 
Reizigerskilometer 
Een reiziger die een kilometer reist met de trein levert 1 reizigerskilometer op. Alle reizigers op al hun reizen op alle 
treinen van NS Reizigers en NS International binnen Nederland produceren gezamenlijk de reizigerskilometers van 
NS. De reizigerskilometers worden bepaald aan de hand van conducteurstellingen, kaartverkoop, steekproeven in 
de trein (reizigersonderzoek) en check in/check out transacties van de OV-chipkaart. 
De reizigerskilometers vormen mede de basis voor de verrekening van opbrengsten tussen vervoerders van 
bijvoorbeeld de OV Jaarkaart. 
 
Bezettingsgraad 
Het percentage (gemiddeld) bezette zitplaatsen in een trein. Kan berekend worden door het aantal 
reizigerskilometers te delen door het aantal zitplaatskilometers (= bakkilometers x aantal zitplaatsen per bak).  
 
Energie Efficiëntie Tractie (EET) 
De basis voor de EET berekening in een jaar is het energieverbruik per reizigerskilometer uitgedrukt in Wh/rkm. In 
deze uitwerking is de EET op jaarbasis het uitgangspunt, uiteraard kunnen de berekeningen, mutatis mutandis, ook 
op een andere periode toegepast worden (halfjaar of maand). 
 
Terugrekenen naar standaard jaar (temperatuur) 
In de berekening voor de EET wordt gecorrigeerd voor de invloed van temperatuur, omdat het aantal graaddagen 
van jaar tot jaar tot wel plus of min 10% (bijna 300 graaddagen meer of minder) kan variëren (niet beïnvloedbaar 
effect). Een ongecorrigeerd waarde zou tot een vertekend beeld leiden. Immers, voor een index die de per saldo 
efficiëntieverbetering van het vervoerproces beoogt weer te geven (zowel efficiëntieverbetering in de processen als 
in het materieel), is het wenselijk deze terug te rekenen naar vergelijkbare omgevingscondities en dus naar een 
gelijk aantal graaddagen in elk jaar. 
 
Daartoe wordt in elk jaar (ook het basisjaar 2005) het verbruik voor verwarming van treinen teruggerekend naar 
een standaard aantal graaddagen. De hoeveelheid energie per graad dag wordt wel geactualiseerd  om ook 
efficiëntieveranderingen in het aandeel verwarmingsenergie (zoals aanpassingen aan de klimaatinstallatie van 
treinen) of door zuinig opstellen zichtbaar te maken. Voor een standaard jaar wordt het langjarig gemiddelde aantal 
gewogen graaddagen in de Bilt van 2.905 zoals vastgesteld door het KNMI gebruikt.  
Voor het berekenen van het energieverbruik per graad dag van een jaar wordt de jaarlijks door het onafhankelijke 
bureau Energy21 bepaalde factor per graad dag gehanteerd (Wh per graad dag VIVENS jaar). Deze wordt achteraf 
uit het gerealiseerde kWh verbruik bepaald ten behoeve van de energieverrekening binnen VIVENS tussen de 
spoorvervoerders. Dus de gehanteerde factor voor het jaar waar het jaarverslag betrekking op heeft is altijd van het 
voorgaande verrekenjaar. 
De berekening van de correctie verloopt als volgt: 
Wh graaddag correctie jaar = ( graaddagen jaar – graaddagen standaard ) x Wh per graad dag VIVENS jaar  x ( % aandeel NSR 

jaar + % aandeel NS International jaar )    
 
Meer graaddagen dan standaard in een jaar betekent een positief getal voor de correctie (dat jaar is meer 
verwarmingsenergie verbruikt dan in een standaard jaar). 
De correctie wordt vervolgens afgetrokken van het werkelijk Wh verbruik, immers, positief betekent dat het 
standaard verbruik lager geweest zou zijn, er is dus meer energie bespaard dan het werkelijk verbruik suggereert 
door het hoger aantal graaddagen dan standaard. 
Wh gecorrigeerd jaar = Wh werkelijk jaar - Wh graaddag correctie jaar    
En de gecorrigeerde Wh/rkm van een jaar door te delen door de reizigerskilometers van dat jaar: 
Wh/rkm gecorrigeerd jaar = Wh gecorrigeerd jaar / reizigerskilometers jaar     
 
Berekenen EET realisatie 
De EET is per definitie gelijk aan de gecorrigeerde waarde Wh/rkm van dat jaar. 
EET jaar = Wh/rkm gecorrigeerd jaar        
De EET wordt afgerond (zonder decimalen) gerapporteerd in het Jaarverslag. 

                                                 
3 http://co2emissiefactoren.nl/  

http://co2emissiefactoren.nl/
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Berekenen effect besparingsmaatregelen 
Het effect van maatregelen (besparend en ontsparend) ten opzichte van een eerdere periode wordt berekend door 
te bepalen wat het (graaddagen gecorrigeerd) verbruik zou zijn om de reizigerskilometers van de huidige periode te 
produceren met de (gecorrigeerde) efficiëntie van de eerdere periode: 
Effect maatregelen t.o.v. eerdere periode = (EET eerdere periode – EET jaar ) * reizigerskilometers jaar 
 
Berekenen doelstelling EET per jaar 
Om de doelstelling voor een bepaald jaar te berekenen wordt de doellijn (procentuele verbetering EET ten opzichte 
van referentiejaar 2005) gehanteerd in combinatie met de EET van 2005, EET ref. 
EET ref = Wh/rkm 2005        
EET doel jaar =  EET ref  x  EET doel % jaar      
Zie hieronder voor de ambitielijn en percentages, gebaseerd op de ambitie 36% verbetering EET in 2020 ten 
opzichte van 2005 (referentiewaarde EET 2005 is gelijk aan 96,5 Wh/rkm = 100%). 
 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevensbronnen 
 
Reizigerskilometers (rkm) 
Bron: De systemen van Finance Center NS Reizigers worden gebruikt om de reizigerskilometers op maandbasis 
van NSR, NS International en Thalys te bepalen. Realisatiecijfers per maand worden gebruikt om de jaartotalen te 
berekenen. De reizigerskilometers worden opgegeven in miljarden kilometers. 
 
Energieverbruik tractie 
• Elektrische tractie 

Bron: NS Control  levert de kWh realisatie gegevens, gebaseerd op de facturen van de energieleverancier en 
het verrekenmodel van Lloyds om het deel NS te bepalen. 
Het betreft de kWh zoals gemeten bij de onderstations van ProRail, dus inclusief de transportverliezen in de 
bovenleiding van onderstation naar pantograaf. 

• Diesel tractie 
Bron: NS Control levert de hoeveelheid afgenomen liters diesel gebaseerd op de facturen van de tankplaat 
beheerders. Deze worden vervolgens omgerekend naar kWh, met de conversiefactor 9,93 kWh/liter (energie 
inhoud diesel brandstof, bron UIC Code 330. 4 

• Diesel verbruik vervangend busvervoer 
Bron: NS Klantbegeleiding levert de gefactureerde bus kilometers voor vervangend vervoer. Met behulp van het 
contractueel afgesproken percentage in te zetten zuinige bussen en het gemiddeld verbruik van een streekbus 
volgens CE Delft5 (voor de betreffende Euro klasse) worden de kilometers omgerekend naar liters diesel. 

• Aandeel duurzame energie 
Bron: NS Energie & Milieu. 
Het aandeel duurzame energie wordt berekend door het aantal door Eneco geleverde  GWh Groencertificaten 
(Garanties van Oorsprong (GVO)) in een kalenderjaar te delen door het totaal aantal ingekocht GWh tractie-
elektriciteit. 
 

                                                 
4 UIC Code 330 – Railway Specific Environmental Performance Indicators, First edition, august 2008. 
5 CE Delft Rapport Schone Bussen voor Brabant, publicatie 06.4110.21, Delft, 2006. 

Jaar % doel abs. doel
2005 100% 96,5
2006 98% 94,6
2007 96% 92,6
2008 94% 90,7
2009 92% 88,8
2010 90% 86,9
2011 86% 82,5
2012 81% 78,2
2013 77% 73,8
2014 74% 71,8
2015 73% 70,3
2016 71% 68,7
2017 70% 67,2
2018 68% 65,6
2019 66% 64,1
2020 65% 62,5

EET doel ultimo jaar
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CO2 berekening 
Alle berekende CO2 emissie indicatoren hebben betrekking op zowel elektriciteit als diesel, inclusief dieselverbruik 
a.g.v. treinvervangend busvervoer.  
 
Absolute CO2 emissie tractie NSR 
De totale CO2 uitstoot wordt berekend in kiloton (1 kiloton = 1.000 ton = 1.000.000 kg). 
 

CO2 tractie = CO2 elektra + CO2 diesel = (GWhelektra – GWhGVO’s) * 0,572 + Mliterdiesel * 2,606. 
 
Zie voor toelichting op de gehanteerde factoren Emissiefactoren. 
 
CO2 emissie per reizigerskilometer 
De emissie per reizigerskilometer wordt conform UIC Code 330 (zie paragraaf 2) berekend in gram CO2 per 
reizigerskilometer. Omdat de CO2 emissie in kiloton is berekend en de rkm in miljardenreizigerskilometers, levert 
het quotiënt direct de specifieke emissie in gCO2 per reizigerskilometer op. 
 

CO2 tractie/rkm = CO2 tractie / rkm [gram per reizigerskilometer] 
 
 
Hoe gaan we om met Groene Stroom (GVO’s)? 
NS kocht in 2017 voor 100% van het verbruik GVO-certificaten voor groene stroom in via het contract met ENECO 
(herleidbaar naar de gecontracteerde windparken). De (onafhankelijke) organisatie CertiQ6 ziet er op toe dat een 
GVO slechts één maal wordt verkocht, zo worden dubbeltellingen voorkomen. 
De Groene Stroom die via GVO’s wordt afgenomen, wordt geacht geen CO2 uitstoot te veroorzaken. Daarom 
worden de groen ingekochte kWh in mindering gebracht op het stroomverbruik alvorens de CO2 uitstoot wordt 
berekend. Zie hierboven de berekening van CO2 tractie. 
 
 
 
  

                                                 
6 Zie voor meer informatie http://www.certiq.nl  

http://www.certiq.nl/
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1.2. ABELLIO 
 
Scope 
This chapter contains the description of assumptions, sources and calculations of CO2 emissions of trains and 
buses operated by Abellio in the United Kingdom (UK). Abellio was operating 3 train franchises and 1 train 
concession in the UK: Greater Anglia, Scotrail, West Midlands Trains and Merseyrail and operates a bus company 
in London with a few lines in Surrey. Northern Rail was lost as a franchise from the Abellio portfolio at the end of the 
franchise period and West Midlands Trains started on the 10th December 2017 when the franchise was won. 
Greater Anglia is a corporation with Mitsui and West Midlands trains is a corporation with JRE and Mitsui and 
Merseyrail is a joint venture with Serco. 
 
Trains in the United Kingdom 
Assumptions made 

• Conversion factor passenger miles to passenger kilometres equals 1.60934 passenger kilometres per 
passenger mile. 

• For the calculation of the emissions of electricity use, the emission factor for generation at the power plant 
(DEFRA table “UK electricity”) will be used. The factor has been set at 0.35156 kgCO2e/kWh. 

• For the calculation of the emissions of diesel use, the appropriate fuel emission factor will be used 
(DEFRA table “Fuels”). The factor has been set at 0.2578 kgCO2e/kWh. 

• When data for energy or mileage is not complete to year end an estimate is generated. A factor is 
calculated by obtaining the percentage consumption of the missing periods over three years and 
averaging these values. This factor is then used to extrapolate the available data for the current year’s 
consumption. In 2017 completed data were received.  

 
Merseyrail (50% Abellio, 50% Serco) - trains: 100% electricity 
 

• Data is taken from combined sources of meter readings from the Grid and network rail as the traction 
energy supplier. 
No diesel traction energy is used by the Merseyrail fleet. 
-Passenger kilometres: Imported from UK Rail system “LENNON” which estimates mileage from ticket     
sales and assumptions related to travelling behaviour of ticket holders. These are apportioned to all UK 
TOCs with a specialised algorithm.  

 
Greater Anglia (60% Abellio, 40% Mitsui) – trains: 83% electricity, 17% gas oil 
 

• Data origin:  
- Electricity: The readings from meters on the electricity grid are used for all data.  
- Gas oil: Measured as it is dispensed to the trains.   
- Passenger kilometre: Imported from UK Rail system “LENNON” which estimates mileage from ticket sales 

and assumptions related to travelling behaviour of ticket holders. These are apportioned to all UK TOCs 
with a specialised algorithm. A small percentage (1-2%) of total kilometres is derived from non-LENNON 
sources, related to ticket sales to budget airlines 

 
ScotRail (100% Abellio) – trains: 33% electricity – 67% gas oil 
   

• Data origin:             
- Electricity: A combination of readings from meters on the electricity grid which are allocated to ScotRail by 

NetworkRail and "on train" meters is used for all data.  
- Gas oil: Measured as it is dispensed to the trains, as collated by "INFOR" system.   
- Passenger kilometres: Imported from UK Rail system “LENNON” which estimates mileage from ticket     

sales and assumptions related to travelling behaviour of ticket holders. These are apportioned to all UK 
train operating companies with a specialised algorithm. This excludes free staff travel and a very small 
number of journeys covered by passes issued to interest groups, e.g. Station Adopters, Community Rail 
Partners etc.  

 
Additional information on LENNON:  
Passenger Kilometres are calculated by the use of ticket miles. When each individual ticket is sold, rail industry 
systems calculate the price, number of journeys and passenger miles associated with the ticket. The passenger 
miles are determined by historic network mileage data supplied and maintained by Network Rail. Sales are 
apportioned to individual Train Operating Companies (TOCs) by a system known as ORCATS (Operational 
Research Computerised Allocation of Tickets to Services), which utilises processes akin to journey planning 
systems to estimate/distribute the use of interoperable tickets across individual TOCs. The data is collated within a 
national system known as LENNON (Latest Earnings Network Nationally Overnight). LENNON collates all 
apportioned ticket data generated by the ORCATS system. Each company extracts and summarises the journeys, 
earnings and mileage data applicable to its services on a periodic basis.  
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Buses 
Assumptions made 

• Conversion factor miles to kilometres equals 1.60934 kilometres per mile. 
• For the calculation of the emissions of biofuel use by the UK bus company, the appropriate fuel emission 

factor will be used (DEFRA table “Fuels”). The factor has been set at 2,60016 kgCO2e/litre. 
• When data for energy or mileage is not complete to year end an estimate is generated. A factor is 

calculated by obtaining the percentage consumption of the missing periods over three years and 
averaging these values. This factor is then used to extrapolate the available data for the current year’s 
consumption.  

 
Abellio London and Surrey (100% Abellio – buses: 73% diesel biofuel, 27% hybrid engined 
 

• Data origin:  
- Fuel: Measured as it is dispensed to the buses. 
- Bus kilometre: A third party provider (EP Morris) calculates the bus mileage from odometer readings from 

the Triscan system.  
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2. Afval van NS in Nederland 
 
Dit hoofdstuk is opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop NS de verwerking van haar consumenten-, 
kantoor- en bedrijfsafval bepaalt, zoals gerapporteerd wordt in het jaarverslag 2017. Het bevat informatie over het 
afval van NS: definitie van afval, doelstellingen op het gebied van afval, verwerking van afval en rapportages van 
de verwerking van het afval.  
 
 
Wat verstaan we onder afval? 
Stoffen  of voorwerpen waarvan NS zich ontdoet, inclusief de stof of het voorwerp waarvan NS zich voornemens is 
zich te ontdoen en zich moet ontdoen. Als meeteenheid wordt hierbij gehanteerd Ton (1000 * kilogram). Het 
grootste gedeelte van de afvalstromen wordt hierin meegenomen. Enkele uitzonderingen zijn b.v. bouw- en 
sloopafval. 
 
 
Welke typen afval onderscheiden we? 
In de rapportages spreken we over de volgende typen afval. Het aandeel in het totale gewicht staat erachter: 
- Consumentenafval van stations en treinen, voornamelijk papier en plastic (65%) 
- Bedrijfsafval van de werkplaatsen, zoals metaal, olie en vetten, chemisch afval (30%) 
- Kantoorafval voornamelijk papier en plastic (5%) 
 
 
Welke doelstelling heeft NS bij het verwerken van afval? 
Doelstelling van NS is om in 2020 75% van het afval te laten recyclen en te hergebruiken. Dit meten we in totaal 
gewicht van het afval en het percentage afval wij als gescheiden afval aanbieden.   
 
 
Welke uitgangspunten hanteert NS bij het verwerken van afval? 
Bij haar doelstelling om afval te laten recyclen en hergebruiken, gaat 
NS uit van de Ladder van Lansink. Preventie heeft de hoogste 
prioriteit, gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. 
Alleen als dit niet mogelijk is, wordt het afval verbrand, met of zonder 
energieopwekking.  
NS richt zich nu voornamelijk op het verbeteren van scheiden van 
afval en zal zich ook steeds meer gaan richten hoe we bij het inkopen 
van goederen minder afval creëren. 
 
 
 
Wie verwerken het afval? 
Al het afval van NS wordt door een aantal verwerkers verwerkt, waarvan SUEZ en Renewi en een aantal kleinere, 
specifieke verwerkers (voor met name metaalafval en oliehoudende afvalstromen). Zij bepalen het gewicht en 
bepalen of een afvalstroom tot grondstof verwerkt kan worden. Bij het aanbestedingsproces worden 
afvalverwerkers getoetst op het optimaal verwerken en recyclen van het afval.  
 
 
Hoe vinden de rapportages plaats? 
De afvalverwerkers leveren maandelijks hun gegevens aan bij NS. NS verzamelt, analyseert en verwerkt alle data 
in een rapportagesysteem. Op dit moment vindt rapportage plaats over het bedrijfsafval, consumentenafval en 
kantoorafval. In het jaarverslag publiceert NS het totale hoeveelheid afval en het percentage dat als gescheiden 
afval wordt aangeboden. 
 
 

 

 


