
Voor de periode 2010 – 2015 is een 
aantal CO2-maatregelen vastgesteld.
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Doelstellingen op gebied van scope 3
CO2-reductie
Scope 3  emissies zijn indirecte emissies die te 
maken hebben met de inkoop en levering van 
producten en diensten van een bedrijf. Voorbeel- 
den hiervan zijn ingekochte materialen, papier en 
de verwerking van afval.
De rapportage scope 3 emissies voor Movares 
is opgesteld. De scope 3 emissies worden door 
Movares ingeschat op 1.400.000 ton CO2 per jaar. 
Deze scope 3 emissies worden voor meer dan
99% veroorzaakt door de projecten die Movares 
ontwerpt en levert aan klanten. Movares heeft 
een selectie gemaakt van een aantal belangrijke 
ketenprojecten om bij deze projecten de scope
3 emissies te verminderen. Als belangrijkste 
keteninitiatieven heeft Movares daartoe wissel- 
verwarming en de terugvoeding van remenergie 
gekozen.

In de afgelopen jaren zijn er al 153 wissels gerea- 
liseerd die verwarmd worden door bodemwarm- 
te. Dit keteninitiatief  is gestart in 2002 en in 2013 
leverde dit een besparing op van 150 ton CO2 per 
jaar. In de komende jaren (periode 2014 – 2015) 
zullen naar verwachting nog meer wissels op bo- 
demwarmte worden gerealiseerd. De verwachte 
besparing komt hiermee naar verwachting in
2015 op meer dan 150 ton CO2 per jaar.

Het keteninitiatief terugvoeding remenergie aan 
de hoogspanningsleiding is in 2009 gestart. In 
2013 is met NS en ProRail overleg gevoerd over 
terugvoeding van remenergie op enkelsporige 
baanvakken zoals Zwolle - Wierden. Tot 2019 
wordt een groeiende besparing verwacht die in 
2019 tussen de 0 ton en 600 ton CO2 per jaar zal 
bedragen.

 

Selectie CO2-maatregelen en onderzoeken Movares 2010 - 2015.
Categorie Subcategorie Type Maatregel

Reductie Uitgevoerde 
Projecten

Wissel- 
verwarming

• 150 wissels met bodemwarmte op 5 emplacementen
• Overleg met ProRail over realiseren doelstelling in 

MJA 3 op het gebied van wisselverwarming

Terugvoeding • Overleg met ProRail en NS over terugvoeding van 
remenergie in het hoogspanningsnet, in eerste 
instantie voor enkelsporige baanvakken

Voortgangsrapportage  
scope 3 emissies  
tweede halfjaar 2013

Selectie CO2-maatregelen 
en onderzoeken Movares 
2010 - 2015.



Movares heeft in het verleden een duurzaam 
wisselverwarmingssysteem op basis van bodem-
warmte ontwikkeld. In 2009 waren in Lelystad en 
Utrecht Cartesiusweg 50 wissels uitgerust met dit 
systeem waarmee een CO2 -reductie van ongeveer 
55 ton CO2 per jaar wordt bereikt.

In 2010 en 2011 zijn in Arnhem de Hanzelijn
en in Almelo nog zo’n 100 wissels op basis van 
bodemwarmte in bedrijf gesteld waarmee de 

CO2 -reductie nog met ongeveer 110 ton per jaar 
toeneemt. ProRail heeft mede op basis van studies 
door Movares wisselverwarming op aardwarmte in 
haar energiebesparingsplan opgenomen. Omdat 
ProRail wisselverwarming op basis van vloeistof 
gaat aanbesteden in 2014 worden  wordt verwacht 
dat in 2014 geen wissels worden omgebouwd. Na 
de aanbesteding wordt verwacht dat er weer wis-
sels met aardwarmte zullen worden gerealiseerd.

Dit initiatief is begin 2013 in 
de werkgroep  Duurzaamheid van Railforum  
ingebracht. Railforum is de branche organisatie 
van het spoor. Dit heeft nog niet tot concrete 
resultaten geleid. Aan de energiemanager van 
NS is een concreet voorstel gedaan om  in Anna 

Paulowna terugvoeding van remenergie  te 
realiseren. NS onderzoekt dit voorstel nog. 
 
Verder is terugvoeding als duurzaam alternatief 
ingebracht voor het project  elektrificatie Zwolle - 
Wierden als voorstel om CO2 te reduceren.

Keteninitiatief  
 Wisselverwarming 

Keteninitiatief terugvoeding 
remenergie aan het net

 
Initiatief 2013

Realiteit
2014
Prognose

2015
Prognose

2016
Prognose

2017
Prognose

2018
Prognose

2019
Prognose

Wisselverwarming 150 150 160 180 200 220 240

Terugvoeding  
min. prognose

0 0 0 0 0 0 0

Terugvoeding  
max. prognose

0 0 0 0 100 200 600

Totaal min. schatting 150 150 160 180 200 220 240

Totaal max. schatting 150 150 160 180 300 420 840

Besparingen 
(CO2reductie)

Tabel minimum en maximum prognose  
besparing scope 3 per jaar in ton CO2 
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