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Dit rapport heeft ten doel een inzicht te verschaffen in de 

milieuaspecten en de energieaspecten van alternatieve mogelijk

heden v09r het openbaar vervoer. De resultaten van een onder

zoek naar de kosten van een aantal van deze mogelijkheden is 

weergegeven in het ICG rapport VL-HR~03-05. 

De in deze rapporten gepubliceerde gegevens kunnen,mede met 

die verstrekt in de in dit kader reeds eerder verschenen 

rapportenVL-HR-03-02 en VL-HR-03-03, worden gebruikt bij de 

afweging die ten grondslag zal liggen aan beslissingen betreffende 

het openbaar vervoer. ) 

Met de publikatie van dit rapport wordt het onderhavige onder

zoek afgesloten met de resultaten waarvan mede een instrument. 

is verkregen om te komen tot eery milieuvriendelijk openbaar 

vervoer. 

De voorzitter van de ICG-subcommissie 

ire W.F.P.M. Van de Weijer 



Samenvatting 

In dit rapport worden enkele gegevens samengevat over de geluid
emissie, het energieverbruik en de emissie van milieuverontreinigende 
stoffen met betrekking tot verschillende alternatieven voor het open
bare stads- en streekvervoer. 
Deze gegevenszijn samengebracht in tabellen welke kort worden toegelicht 
in de tekst; in enkele appendic; worden de meetmethoden en de bronnen 
voor het materiaal gegeven. 
Dit rapport kan in samenhang worden bekeken met twee rapporten die de 
kostenaspecten van de zelfde alternatieven behandeld (ICG-rapporten 
VL-HR-03-03 en VL-HR-03-05). 

Zusammenfassung 

Zusammenfassender Uberblick Uber Gerauschemission, Energiever

brauch und Auspuffgasemission bei alternativen Moglichkeiten 

fUr den offentlichen Transport 

In diesem Bericht werden einige Angaben Uber die offentlichen 

Stadt- und Regionaltransport zusammengefasst. 

Diese Angaben sind in Tabellen zusammengebracht, die im Text kurz 

erlautert werden; in einigen Anhangen werden die Messmethoden und die 

Quellen fUr das Material gegeben. 

Dieser Bericht kann in Zusammenhang mit zwei Berichten betrachtet 

werden, die die Kostenaspekte derselben Alternativen behandeln 

(ICG-Berichte VL-HR-03-03 und VL-HR-03-05). 

Abstract 

A summary report on noise emission, energy consumption and 

exhaust emission by alternative means of public transport. 

The report contains a number of data on noise emission, 

energy consumption and tbe emission of substances harmful 

to the environment with regard to various alternative forms 

of regional and urban public transport. 

The data are collected in tables with brief explanatory notes 

in the text; the measuring methods and sources' of the 

material used are given in a number of appendices. 

The report should be considered together with the two reports 

• that concern the cost aspects of the same forms of public 

transport. (ICG reports VL-HR-03-03 and VL-HR-03-05). 



Aper9u sommaire des emissions sonores, de la consommation d'energie 

et des emissions de gaz d'echappement dans les techniques non 

traditionnelles de transport en commun. 

Le rapport donne un aper9u des donnees relatives aux emissions 

sonores, a la consommation d'energie et aux emissions de substances 

polluantes pour un certain nombre de techniques non traditionnelles 

de transport en commun, urbain et regional. 

Ces donnees sont rassemblees dans ~es tableaux et font l'objet d'un 

bref commentaire; les methodes de mesure et les sources utilisees sont 

exposees dans un certain nombre d'appendices. 

Le rapport compl~te les deux rapports - rapports ICG nOs 

VL-HR-03-03 et VL-HR-03-05 traitant des aspects financiers 

des techniques non traditionnelles de transport en commun. 
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1. lnleiding 

In het kader van het ICG-onderzoekprogramma Verkeerslawaai is een 
onderzoek verricht naar stillere en schonere alternatieven voor 
het openbaarvervoer. Mogelijke alternatieve bussen voor de 
huidige diesel bus staan beschreven in het rapport "Technische 
en mi 1 i euhygi eni sche aspecten" van busse"n voor s tads- en stre'ek

vervoer", lCG-rapport VL-HR-03-02, juli 1978. 
Voor enkele van deze alternatieven en voor railvervoer is ook een 
studie verricht naar de economische aspecten ("Kostenberekeningen 
met betrekking tot stillere bussen in stads- en streekvervoer", 
ICG-rapport VL-HR-03-03, juli 1978 en "Kostenberekeningen met 
betrekking tot alternatieve vervoerstechnieken in het voorstads-
vervoer", ICG-rapport VL-HR-03-05, 1979) . 

Teneinde een beter overzicht te ,verkrijgen betreffende voor- en 
nadelen van de verschillende alternatieven en om een betere aan
sluiting te krijgen met de studie naar de econom.ische aspecten, 
wordt in dit rapport een aantal hoofdaspecten van verschillende 
alternatieven samengevat. 
De volgende aspecten, het geluid, het,energieverbruik en de 
uitlaatgasemissie, zijn ~oveel mogelijk gekwantificeerd en de 
resu1taten ervan in dit rapport verwerkt. 

Het hoofdbestanddeel van dit rapport zal bestaan uit een aantal 
tabellen. In enkele 'hoofdstukken zullen de verschillende genoemde 
aspecten kort worden besproken ,terwijl in een appendix nader zal ' 
worden-ingegaan op de bronnen van de gegevens en de betekenis van 
de getalwaarden (meetmethode). 
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De verschillende vervoersmogelijkheden Z1Jn in drie groepen inge- • 
deeld. Het onderscheid tussen de eerste twee groepen ;s gemaakt op 
grond van de passagierscapaciteit. De eerste groep, ~et de gering
ste capaciteit, heeft vooral betrekking op het stads- en streekver
voer; de tweede groep op het zg. voorstadsvervoer. Deze indeling 
;s overigens niet zeer strikt. 
In de laatste groep zullen enkele alternatieven op de langere 
termijn voor de aandrijving van bussen worden behandeld. 

\ 
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2. Geluidemissie 

In het leG-rapport VL-HR-03-02 zijn verschillende gelu;daspecten 
die samenhangen met het openbaar vervoer behandeld. Voor dit rap
port zijn daaruit drie aspecten gekozen die hetmeest karakteris
tiek zijn voor de.geluidemissie: 

I 

a. de typekeuring meetmethode voor bussen, d~w.z. vol gas optrekken 
vanaf een bepaalde beginsnelheid (meestal tussen 30 en 50 km/uur). 
V~~r railvoertuigen wordt de emissie' normaal bij constante snel
heid bepaald, veelal bij 40 km/uur; deze situatie is hier aange-

. . 
houden. 

b. constante rijsnelheid; hierbij is 50 km/uur gekozen voor groep 1 
en 80 km/uur v~~r groep 2. 

c. vol gas optrekken vanuit stilstand op ca. 3 m van de rijlijn. 

In appendix ~ zijn de meetmethoden voor deze situaties kart beschre
ven .. 

De situatie, genoemd onder a), levert bij bussen met een handbe
djende versnellingsbak globaal de maximale geluidproduktie op. 
BiJbussen met aen automatische wisselbak 1ig1; -in het algemeen 
de maxima1e geluidproduktie, zoals die b.v. optreedt bij optrek
ken vanuit stilstand of geringe snelheid, enke1e dB's (2 a 3 dB{A) 
hoger dan bij de situatie genoemd onder ~). 

Soms worden metingen verricht bij optrekken vanuit sti1stand .. 
Deze m~tingen worden niet altijd vol gens dezelfde procedure uitge
voerd. Variaties treden op in de microfoonopstel1ing ten opzichte 
van de startlijn enin de afstand tot de rijlijn, veelal met he.t 
doe1 om de optredende gelu;demissie bij een halte na te bootsen. 
In het algemeen blijkt de emissie bij optrekken vanuit sti1stand 
met de maximale geluidemissie overeen te komen. De verschillen 
in meetprocedure lijken geen grote variaties in geluidemissie op 
te leveren als rekening wordt gehouden met de verschillende 
meetafstanden. 
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In enkele gevallen zijn resultaten beschikoaar van meer dan een 
voertuig in een bepaalde categorie; spreiding in de gegevens is in . 
de tabellen 1 en 2 aangegeven. Als slechts een geval is genoemd 
betreft dit metingen aan een voertuig in de desbetreffende cate
gorie. 
In sommige gevallen kan een betrouwbare schatting worden gemaakt 
van het geluidniveau in een bepaalde niet direkt gemeten situatie; 
deze gegevens zijn met een * aangeduid. Indien slechts een globale 
schatting is te geven dan zijn de niveaus tussen haken geplaatst. 
Voor het railvervoer zijn de gegevens gebaseerd op metingen met 
Nederlands materieel; ter aanvulling en voor extrapolatie is ook 
gebruik gemaakt van gegevens uit de VDI-richtlijn 2716 (2.5). 
In vergelijking met de VDI-gegevens liggen de meetgegevens voor 
trams gemiddeld wat lager en voor metro-treinen gemiddeld wat 
aan de hoge kant. 

In tegenstelling tot de situatie bij bussen, geeft voor het rail
verkeer de "typekeuring"-meetmethode in feite een ondergrens aan, 
doordat onder ideale rail- en wielomstandigheden wordt gemeten 
(geslepen wiel en rail, voegloos spoor in ballastbed). In de 
praktijk zullen" over het algemeen hogere niveaus optreden, bij 
gelijke snelheid, afhankelijk van de baanconstructie, gesteldheid 
van de wielen, aanwez;gheid van wissels, bogen en viaducten. 
In de tabel is hiermee gedeeltelijk rekening gehouden door 9ij de 
gegevens voor constante snelheid (tweede kolom) uit te gaan van 
de gebruikelijke baanconstructie bij de betreffende toepassing 
(rail in asfalt voor trams, vrije banen en viaducten, zoals toe
gepast voor metro-treinen). 
Ook dan nog kunnen plaatselijk hogere niveaus optreden door wissels, 
slechte wielen en bogen. 

• 



- 5 -

Naast de drie genoemde meetsituaties is het soms nuttig enkele 
bijzondere geluidsi~uaties aan te geven, die veelal typisch zijn 
voor een bepaald vervo~rm~ddel; deze zijn.in de tabel lopgenomen 
onder het hoofd \I B i j zonderheden \I '. 
Tenslotte is in tabel 1 nog aangegeven welke geluidemissie uitslui
tend ten gevolge van het rollen van de bussen moet Itwrden verwacht; 
de situatie qus waarbij de krachtbron is uitgeschakeld. 
Dit is vrijwel alleen bandengeluid, afhankelij-k van het type band 
en het soort wegdek. De gegeven waarden kunnen worden beschouwd als 
het realiseerbare minimum geluidniveau bij de huidiges~and van zaken. 
De spreiding is het gev~lg van enige variaties in bandtype en weg-

~ . 
dek; de niveaus kunnen bij bepaalde type banden en \'Jegdek nag aan-
zienlijk hoger zijn. 
Bij railvoertuigen,averheerst'over het algemeen het rail-\'Jiel-geluid. 
Uit de beschikbare gegevensis niet vast te stellen of bij de hogere 
gemeten niveaus andere deelbronnen van belang zijn geweest, of dat ook 
in diegevallen het rail-wiel-geluid heeft overheerst. 

Voar groep 3 ontbreken de meeste gegevens. In dit geval kan 
slech~globaal aangegeven worden hoe de gelu;demissienaar verwach
ting zal zijn; In tabel 2 zijn pessimistische schattingen gegeven, 
m.a.w. de niveaus kunnen in werkelijkheid wel lager worden. Bedacht 
moet daarbij worden dat het rolgeluid een ondergrens aangeeft. 

I 



label 1. Geluidemissie in dB (A) voor verschillende vervoermiddelen bij het coenbaar vervoer; huidige stand van zaken. 

r---------~------.,------_,~- .... 
Groep 1. 

stads- en streek-
vervoer 

typekeuring, constante 
vol gas optrekken snelheid, 
op 7,5 m afstand 50 km/h op 

5) 7,5 m afstand 

optrekken 

vanuit stilstand 
op ca. 3 m afstand 

I bi j zonderheden rolgeluid 

50 km/h 

categorje: 
diesel bus 

I 
r-------------+-----------+-----------~~r_----------------------_r--------~ 

, i ngekapse 1 de' 
dieselbus 1) 

LPG bus 
trolleybus 

tram 

Groep 2. 
voorstadvervoer 

categorie: 

85-90 

78-83 

77-81 
72-75 

74-80 

idem 

gelede dieselbus 85-90 
'ingekapselde' gelede 
di ese 1 bus 2) 80-86 
gelede LPG bus (80) 
gelede trolleybus 75 

dubbelgelede tram, 
sneltram 

metro, sneltram op 
aparte baan 

I 
I 74-80 

I 75-81 

3) 

3) 

3) 

80-85 93-98 

75-76 

75* 

(70-74) 

80-88 

idem, 
80 km/h 

85-88* 

80-82* 

(80) 
(80) 

86-94 

90-98 

86-91 

70-75 '* 

idem 

90-96* 

87-93 
(88) 
83* 

70-75 '* 

78-80 * 

70-74 

de hogere niveaus treden 70-74 
vooral op bij ingeschakelde 
koelventilator 

met ingeschakelde hulp
motor ca. 85 dB(At 
bij optrekken vol gens type
keuri ng 
tot 15 dB(A) hogere niveaus 
t.g.v. baanconstructie, bogen 
wissels, wielgesteldheid 

i idem 
, 

70-74 
70-74 

(84) 

idem, 

,80 km/h 

75-80 

75-80 
75-80 

met ingeschakelde hulpmotor 75-80 
ca. 85 dB(A) bij,optrekken 
vol gens typekeuring 

tot 15 dB(A) hogere niveaus 
t.g.v. baanconstructie, bogen 
wissels, wielgesteldheid 

(90) 

(84) 

1) betreft ingekapseld motorblok en veelal aanvullende maatregelen als betere uitlaatdemper en inlaatdemper 

4) 

4) 

2) betreft gedeeltelijk ingekapseld motorblok; in principe zijn lagere niveaus, als bij groep 1, realiseerbaar 
3) constante rijsnelheid van 40 km/h onder ideale wiel-railomstandigheden 
4) in het a 1 gellleen overheers t het wi e l-ra i1 gel u i d; het gem; dde 1 de van de gemeten waa rden is hi er aangegeven 
5) zander correctie van 1 dB vol gens typekeuring EEG-richtlijn 
t) ( ... ) zie tekst hoofdstuk 2 

I 
0'\ 
I 



Tabel 2. Globale geluidemissie in dB(A) voor verschillende toekomstige ontwikkelingen voor bussen bij net 

openbaar vervoer j pessimi sti sche schatti ngen. 

Groep 3. 
4) 

Toekomstige ontwikke
lingen 

Typekeuri ng, 
vol gas 
optrekken 

constante snelheid I rolgeluid 

50 km/h, 80 km/h I typekeuring j 50 km/h \ 80 km/h 
-------I~-------+------+---- --------------+------'---- --------1-------

I! 1 categorie ~ ; I -
dieselmotor met 
verder ontwikkelde 
'inkapseling' 1) 75 -78 
verder ontwikkelde 
LPG motor 77 

"stille" dieselmotor 2) 85 

l 

I 

R R 3) 

R R 

82 85 
hybride aandrijfsysteem 85 I 

! 
82 85 

batterijbus 72 R R 65-75 
trolleybus met 
chopper-regeling 72-75 R R 

stirlingmotor 77 R R 

gasturbinemotor 77 R R 

rankine motor 77 R 

1) dit betreft tevens aanvullende maatregelen t.a.v. ventilatorgeluid, uit- en inlaatgeluid 
2) uitgegaan is van een 3 dB(A) stillere motor en "up-to-date" uit- en inlaatdempers 
3} als het rolgelu;d bepalend is, is een R gegeven 
4) niet gecorrigeerd, zie tabel 1 

70-74 

I 
. ! , , 

75-80 

I 
-...! 
I 
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3. Energieverbruik 
Het energieverbruik per voertuigtype (bij het railvervoer is voar 
elk type de kleinste vervoerseenheid. genomen) is vobr graep 

1 en 2 vermeld in tabel 3 (kalom 2). 
De verbruiksgegevens zijn omgerekend in de voor alle vormen van ver
voer vergel{jkbare eenheid van energieverbruik MJ/km, gebaseerd op 
het brandstofverbruik resp. elektriciteitsverbruik rekening houdend 

met het centrale-rendement. 
V~~r de typen met verbrandingsmotor 1S uitgegaan van de energie
inhoud van de brandstof zoals toegevoerd aan de motor (Appendix B.1); 
bij de elektrische voertuigen is uitgegaan van de brandstofenergie, 
we"lke door de elektriciteitscentrale verbruikt wordt om de elektrische 

energie te leveren. 

Hierbij is een centrale-rendement van gemiddeld 0.37 en een leiding
rendement van O~95 aangenomen. 
Het energieverbruik nodig voor het transport. van de brandstof van 
raffinaderij naar tankstation of centrale ligt tussen 0.5% en 1% , 
van de energie-inhoud van de te verplaatsen brandstof. ' 
In Tabel 3 is ook het energieverbruik per passagier per km vermeld 
om een redelijke vergelijking mogelijk te maken, Hierbij ;s de ge

middelde bezettingsgraad voor stads- en streekvervoer ingevoerd, 
waarbij gerekend werd met 4, 5 staanplaatsen per m2. 
Bij bovengenoemd overzicht is bewust uitgegaan van de energie-inhoud 

'van de brandstof zoals deze door de raffinaderij of via het gasnet 
geleverd wordt. 
De brandstofenergie welke nodig is om bij de huidige verhouding 
van aardolieprodukten het raffinageproces uit te voeren, is ca. 
8 tot 9% van de energie aanwezig in de ruwe olie. 
Het is in het kader van deze studie niet mogelijk bebleken om 
rendementsveranderingenin het raffinageproces, welke optreden bij 
verschuivingen in deaard va~ de produkten, eenduidig aan te geven. 
Het aantal faktoren, dat hierbij een rol speelt is tamelijk groot; 
bovendien is nog weinig met zekerheid bekend over de optredende 
effekt~n. De te verwachten rendementsverhoging is echter zodanig klein 
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(+ 2 a 3% betrokken op de hoeveelheid ruwe olie nodig om de brand
stof te produceren), dat deze overschaduwd wordt door het rendement, 
waarmee de brandstof uiteindelijk gebruikt wordt. 
Wanneer brandstofsoorten gebruikt worden, waarvoor tot nu toe geen 
toepassingen werden gevonden (zoals LPG uit 'associated gases', 
vlelke bij de oliewinning gefakkeld worden), is 'het brandstofrende
ment groot, omdat andere brandstoffen hiermee gespaard worden. 
In Tabe 1 4 is voor groep 3 een schatti ng gegeven van het ener-
gieverbruik bij toepassing in bussen. De getallen van de laatste 
vier categorieen zijn tussen haakjes geplaatst, omdat deze afhan
kelijk zijn van het succes van toekomstige ontwikkelingen. De hu;dige, 
bij experimenten behaalde verbruiken zijn hoger dan de genoemde 
waarden. 



Tabel 3. Energieverbruik van verschillende vervoermiddelen bij het openbaar vervQer. 
Huidige stand van zaken Gemiddelde bedrijfsoms~~digh!<!.:.n __ ' _______ -n _______ --r _______ • 

energieverbruik energieVerbruik] gemiddelde I Groep 1. door het aandrijfsysteem 
en hulpapparatuur opgenomen van de verbr. per passagier I bezettingsgraad . vervoerscapaciteit 

stads- en streek- energi e motor resp. per afgelegde km zit/st. (4,5/m2
) 

vervoer tlJ/km verbr. motoren 
km/l 

centrale 
MJ/km ! % aantal 

____ ~I~ __ .. ___ ~p~a-s~s-._+---------4 
categori e : 
diesel bus stad 2,3 15,6 15,6 

s treek 3 12 12 

'ingekapselde'stad 2,3 15,6 15,6 
dieselb4s streek 3 12 12 
LPG bus stad 1,36 18,3 18,3 
trolleybus stad 2,08 7,5 21,4 
tram *) stad 2,84 10,2 29,3 

1---------1-------+---"----r--'--.+.----=-... - ..... ------ --
Groep 2. \loorstadsvervoer 

I I,ll 20 
0,57 30 

1,11 20 
0,57 30 

~:~~I ~~ 
1,27 . 20 

------i+__ 

I 

14 
21 
14 
21 
14 
14 
23 

32/38 
45/24 
32/38 
45/24 
32/33 
32/38 
40/76 

. categorie: 
gelede dieselbus 
, i ngekapese 1 de' 
gelede dieselbus 

~------+----. ·-I----+-------------~-·······---~------H-----~------+-----------~ 

gelede LPG bus 
gelede trolleybus! 
dubbelgelede tramJ 
sneltram I 
metro I *) I' 

metro II *) . 

1,67 

1,67 
0,99 

21,5 21,5 0,74 25 29 53/64 

21,5 21,5 0,74 25 i 29 53/64 
25,1 25,1 0,87 25 . I 29 53/64 

i 2,90 10,4 29,7 1,02 25 29 53/64 
! 

3,30 .11,9 34,0 0,87 25 39 64/94 
i 3,80 13,7 39,1 0,80 25 i 49 72/124 

4,00(**) 14,4 41,1 0,87 20: 47 80/157 
6,25(**) 22,5 64,3 1,43 20 I 45 98/129 .L...._.-"-__ 1_--l_........L __ . __ ................ _______ .J. __ ~ _____ ___JLI-____ ..L... ____ .l_-.:....:::.=_ ___ _' 

*l Gegevens Rotterdam en voorlopige gegevens Amsterdam (Metro). 
N.B. Bij al1e electrische voertuigen is uitgegaan van een uitvoering zonder chopper-regeling; 

voertuigen welke hiermee zijn uitgerust verkeren in Nederland nog in een experimenteel stadium. 
(n) Hierbij is niet inbegrepen de energie welke noodzakelijk is voor de "huisvesting" van de metro, 

zoals verlichting van stations, roltrappen e.d .. Het aandeel piervan kan 15 tot 30% bedragen van 
het genoemde getal, afhankelijk van de inrichting en structuur van het metro-net. 

I 
I-' 
o 
I 



· Tabel 4. Schatting van het energieverbruik van verschillende toekomstige ontwikkelin.gen voor bussen 
bij het openbaar vervoer. Energieverbruik in MJ/km. 

~------.-.------"------"----------"-

Groep 3. Toekomstige ontwikkelingen 
categorie: 
'ingekapselde'dieselmotor 
LPG motor 
milieuvriendelijke 
dieselmotor -

I 

hybride (diesel) aandrijving ~~ 
t1l::::s 

batterijbus }.ti i; cs... 
trolley met chopper-regeling ~ ~ 

stirlingmotor (benzine) 
gasturbine (dieselolie) 
rankine motor (benzine) l--________ _ _________ . ______ ~ __ 

, 
i 
I 
, -

I 

! 
I 

16,5-18 

15 -16,5 
15 -18 
18 -21 
(14-18) 
( 9-15) 
(13-15 ) 

(18-21) 

1,1-1,15 

1.0-1,1 
1,0-1,25 
1,2-1,4 

(0,9-1,2) 

(0,6-:1,0) 
(0,9-1,0) 

(1,2-1,4) 
- ------~ 

I 
I-' 
I-' 
I 



-12-

4. Emissie van milieuverontreinigende stoffen 

Bij het bepalen van de uitlaatemissie is uitgegaan van de 

emissiegegevens in g/kWh bepaald iry de Amerikaanse 13-mode test 

voor bedrijfswagenmotoren (Appendix B.2). 

Daar het aandeel van aardgas als brandstof voor .centrales naar 
verwachting in 1985 afgenomen zal zijn van 90% nu tot 40%, is bij 

de elektrische voertuigen uitgegaan van emissiegegevens van olie 
gestookte centrales, waarvan de emissie ligt tussen die van gas 
gestookte en kalen gestookte centrales (Appendix B.3). 
Exacte getallen vooral voor de toekomst zijn echter niet aan te 

geven. 
De emissiegetallen in label 5 zijn uitgedrukt in g/km. Bij de 

berekening hiervan is gebruik gemaakt van de brandstofverbruik
gegevens van label 3, waaruit de geleverde motorenergie tijdens 
een rit in kWh/km berekend werd d.m.v. het motorrendement, even
eehs bepaald uit de 13-mode test (Appendix B.4). 

Bij de elektrische voertuigen is de emissie rechtstreeks bepaald 
uit het elektriciteitsverbruik rekening houdend methet centrale
rendement (Appendix B.5). 
In label 6 is aangegevenwat de aandrijfsystemen van ~roep 3 

naar verwachting zullen produceren aan milieuverontreinigende 
stoffen. 



---------------------------------------------------------

Tabel 5. Emissie van luchtverontreinigende stoffen van verschillende vervoermiddelen bij het openbaar vervoer. 

Emissie in g/km Gemiddelde bedrijfsomstandigheden 

Groee 1. Stikstof- Koolwater- Koo1- Zwave 1- Totaal 

stads- en oxiden stoffen monoxice dioxide aldehyden, 
NOx HC (FID) CO S02 1) 

streekllervoer 
categorie: g/km g/km g/km g/km g/km -_ .. ' -_.- ._-- ._ ... 
diesel bus stad 18 3,5 8,3 3,7 0,55-0,90 

streek 14 2,7 6,3 2,8 0,40-0,70 
• i ngekapse 1 de I 

diesel bus stad 18 3,5 8,3 3,7 0,55-0,90 
streek 14 2,7 6,3 2,8 0,40-0,70 

LPG bus stad 8 . 3,3 9,2 spoor 0,55-1,10 
trolleybus stad 2,3 0,12 0,18 (5)-15 0,06 
tram stad 3,2 0,17 0,25 (6)-20 0,08 

Groee 2. \borstadsvervoer 
cate~ori e: 

gelede diesel bus 24 4,8 11 5,1 0,75-1,25 
lingekapselde'ge-
lede diesel bus 24 4,8 11 5,1 0,75-1,25 
gelede LPG bus 24 4,6 13 spoor 0,75-1,50 
gelede trolleybu~ 3,2 0,17 0,26 (7t·20 0,08 
dubbelgelede tram 3,7 0,20 0,29 ( 8}-24 0,09 
sneltram 4,3 0,22 0,34 ( 9}-27 0,11 
metro I 4,5 0,24 0,36 ( 9}-28 0,12 
metro II 7,0 0,37 0,56 (15)-45 0,18 

.. ---~.--

1) Uitgegaan is 'van een oliegestookte centrale (0,5)-1,5 gew% zwavel 
dieselo1ie 0,5 ge~ti;; zwavel 
LPG spoor zwavel 

Formaldehyde Acroleine Benz(a) deeltjes lood 
pyreen 

g/km g/km g/km g/km 
0,02-0,20 0,002-0,070 ~0,055 0,6-1,5 n.a. t.] 
0,02-0,15 0,002-0,050 ...; a ;040 0,4-1,1 " 

0,02-0,20 0,002-0,070 .v0,055 0,6-1,5 " 
0,02-0,15 0,002-0 ,050 '"" a ,040 0,4-1,1 
0,20-0,40 0,004-0,008 ",,0,0005 0,3 " 

4) 4) 4) i 
0,50 " 

4) 41 4) o 67 " 

0,02-0,25 0,002-0,100 --0,075 • 0,8-2 
" 

0,02-0,25 0,002-0,100 ~0,075 0,8-2 " 
0,25-0,50 0,005-0,010 ~0,0008 < 0,4 " 

4) 4) 4) 0,7 " 
4) 4) 4) 0,8 II 

4) 4) 
/ 

4} 0,9 " 
4) 4) 4) 1,0 " 
4) 4) 4) 1,5 " 

2) n.a.= niet aanwezig 
3) (-)- = (veel) direkte hinder 

" vermoedelijk minder hinderlijk dan diesel 
+ geen hinder 
++ afwezig 

4) geen gegevens beschikbaar 

reuk3) rook3) 

. 
-- -
--

-- -

l{ + 

+ ++ 

+ ++ 

-- -

-- -

" + 

+ ++ 

+ ++ 

+ ++ 

+ ++ 

+ ++ 

I 
....... 
,W 

I 



Tabel 6. Schatting van.de direkte en indirekte emissie van luchtverontreinigende stoffen van verschillende toekomstige ontwikkelingen 
krachtbronnen voor bussen bij het openbaar vervoer. 

ptikstofoxiden Koolwaterstoffen Koolmonoxide Zwaveldioxide Totaal Formaldehyde Acroleine Benz(a) deeltjes 
Groe~ 3. NOx HC (FlO) CO S02 aldehyden pyreen 
toekomstige g/km g/km g/km g/km 1) g/km g/km g/km g/km g/km 

I ~niwrkelingen c . 
1 pse de 

0,5-1,5 dieselmotor 14 -18 3-4 7-9 1,7-2,2 0,5-0,9 0,02-0,20 0,002-0,070 ...... 0,055 
LPG motor 8-18 

, 
3-4 7-10 spoor 0,5-1,1 0,2-0,4 0,004-0,008 --0,0005 c:::: 0,3· 

mil ieuvrien-
delijke diesel-
motor 8-18 2-4 7-9 1,7-2,2 0,5-0,9 0,02-0,20 0,002-0,070 0,025-0,050 0,5-1,0 
hybride (diesel) . 
aandrijving 8-18 2-4 4-9 1,7-2,2 0,5-0,9 0,02-0,20 0,902-0,070 o ,025-(! ,050 0,5-1,0 
batterijbus 3-6 0,15-0,3 0,1-5-0,3 (5)-20 0,05-0,2 5) 5) 5) 0,5-1,0 
trolley met 
chopper-regeling 2-4 0,1-0,2 0,1-0,2 (3)-12 0,03-0,15 5) 5) 5) 0·,3-0,5 
stirlingmotor 
(benzine) 1 0,9 7 1) 5) 5) 5) 5) 5) 
gasturbine 
( dieselolie) 0,8 0,5 3 1) 5) 5) 5) 5) 5) 
rankinemotor 
(benzine) 1,2 0,9 5 1) 5) 5) 5) 5) 5) 

lood 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 

2). 

n.a. 

2) 

1) afhankelijk van het zwavelgehalte in de brandstof; dieselo1ie 0,3 gew % S; benzine 0,05 gew % S; oliegestookte centrale (O,5)-1,5.gew % S 
2) afhankelijk van loodgehalte in de benzine 
3) niet aanwezig in uitlaatgas 
4) + geen hinder 

++ afwezig 
-- veel direkte hinder 
- enige hinder 
• vermoedelijk minder.hinderlijk dan dieselmotor 

5) geen gegevens bekend 

reuk4) 

3) --
II 

--

-
++ 

; 

++ 

-
-

-

rook4) 

-
+ 

/' 

-

-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 
....... 
..j:::> 
I 
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Appendix A: Geluidemissie meetmethoden 

De geluidemissie van motorvoertuigen is gemeten vol gens de meet
methode zoals omschreven in ISO R 362 (1964) "Measurement of noise 
emitted by vehicles ll

, welke in het onderhavige geval overeenkomt 
met de EEG-richtlijn EEG/7D/157, 6 februari 1970. 

----------~~~---------BI 

--------~~~~-----------At 

Bij deze meetmethode nadert het voertuig lijn AA' met een voor
geschreven snelheid. Bij lijn AA' wordt vol gas gegeven; het gas 
wordt losgelaten als het hele voertuig de lijn BB' is gepasseerd. 
De aanrijsnelheid moet hierbij de laagste zijn van de volgende 
mogelijkheden: 
a. voertuigen met handbediende versnellingsbak: 

- snelheid bij 3/4 toerental bij maximaal vermogen 
- sn~}heid bij 3/4 maximaal geregeld toerental 
- 50 km/uur 
Bij maximaal 4 versnellingen vooruit wordt in de 2e versnelling 
gereden, bij meer versnel1ingen in de 3e versnelling. 

b. voertuigen met automatische versnellingsbak: 
- 3/4 van de maximale snelheid 
- 50 km/uur 

Bij meerdere keuzemogelijkheden van de automaat wordt in die 
stand gereden waarbij het hoogste geluidniveau optreedt. 
Bij bussen resulteert mogelijkheid a} in een snelheid rond 30 km/uur 
en mogelijkheid b) in een snelheid nabij 50 km/uur. 
In afwijking van de regel bij typekeuring worden in dit rapport de 
werkelijk gemeten waarden gegeven, eventueel gemiddeld over meer

dere metingen aan de zelfde zijde van het voertuig, in plaats van 
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de maximale gemeten waarde min 1 dB{A), zoals voorgeschreven in 

de EEG-richtlijn; 

De metingen met constante rijsnelheid zijn uitgevoerd met dezelfde 
positie van de microfoon t.o.v. de rijlijn als bij de typekeur
meetmethode. 
Metingen bij optrekken vanuit stilstand zijn niet genormaliseerd. 
Sommige metingen zijn uitgevoerd met het ISO-meettraject waarbij 
de bus' optrekt vanaf lijn AA'. In andere gevallen wordt b.v. het 
optrekken gemeten met de microfoon op 3 m van de hartlijn, bij 
het midden van de (nog) stilstaande bus. 
De resultaten van deze verschillende methoden blijken echter 
redelijk goed overeen te komen als het afistandsverschil in reke
ningwordt gebracht als voor een puntbron (3 m i.p.v. 7,5 m geeft 
dan een 8 dB(A) hoger niveau). 

De metingen aan railvoertuigen ZlJn in essentie uitgevoerd overeen
komstig DIN 45637: IIAussengerauschmessungenan Schienenfahrzeugen". 
november 1968 (komt overeen met ISO DIS 3095 "Measurement of noise 
emitted by railbound vehicles u

_, 1973) bij constante snelheid op 
7,5 m afstand van het midden van de rails. Als referentie ("type
keuring") wordt hierbij met een snelheid van 40 km/uur gereden 
waarbijde baan glad en recht is met naadloze rails op een balast
bed met houten of betonnen dwarsliggers; de wielen zijn eveneens 
glad, zonder platte kanten. Daarnaast is ook onder andere prak
tijkomstandigheden gemeten op overeenkomstige wijze. 
Het geluid tijdens optrekken wordt vol gens deze norm gemeten met 
de microfoon op 1,5 m van de buitenzijde van het voertuig 9 onge
veer bij het midden van het voertuig geplaatst; dit komt globaal 
overeen met een afstand van 3 m tot de rijlijn. 
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Appendix B : Energieve-rbru;k en emissie van milieuverontreinigende 
stoffen 

B.l Energie-inhoud brandstof 
Dieselolie 42,8 MJ/kg 
LPG 46 ,05 r~J/kg 

soortelijke massa 0,84 kg/dm3 

soortelijke massa 0,54 kg/dm3 

B.2 Beschrijving van de 13-mode emissie test voor dieselmotoren 
De Amerikaanse 13-mode test voor zware motoren wordt uitgevoerd op 
een motorproefstand met 'constante toerentallen. 
De gemiddelde emissie· in gram per kWh w6rdt bepaald d.m.v. we
gingsfaktoren betrokken op de volgende "modes ll

• 

toerental !!lQ!Qr~§!l~~!i!}g ~~9i!}g~f~HQr ---------
1. stationair draaien 0% 1/3xO,2 x emissie 
2. toerental max. koppel '2% 0,08 II 

3. II 25% II " 
4. " 50% II II 

5. I! 75% II II 

6. II 100% II II 

7. stationair draaien 0% 1/3xO,2 II 

8. toerental max. vermogen 100% 0,08 II 

9. II 75% " II 

10 II 50% II " 
11. II 25% II II 

12. II 2°1 /0 II " 
13. stationair draaien 0% 1/3xO,2 II 

.t vermogen (kW) Lem;ssie (g/h) 

De emissie wordt uitgedrukt in g/k\lJh: 

emissie (NOx, HC, CO) 

(g/h) 
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B.3 Emissie van oliegestookte centrales ~n kg per 1000 kg 

brandstof, voorqeeld bij 0,5 gew% zwavel 

NOx HC CO 502, totaal deeltjes 
aldehyden 

14.8 0.28 0.4 11.1 0.14 1.13 

B.4 Bepaling van de emissie in g/km uit het brandstofverbruik en 
de resultaten van de 13-mode test. Diesel en LPG motoren 

spec. brand
stofverbruik 
g/kWh in 13-
mode test 

stad 

270 

dieselmotor 
streek gelede 

270 270 

rendement in 
13-mode test 31,2% 31,2% 31,2%' 

brandstof
energie uit 
tabel 3;kWh/km 4,33 

(A) motor-energie 
kWh/km 1.36 

3,33 5~97 

1~04 1.86 

LPG motor 
stad gelede 

285 285 

26,7% 26,7% 

5,1 6,97 

1.35 1.86 

zie volgende bladzijde 

I 
!, 

, I 
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(8) Emissie g/k~lh in 13-mode test 

diesel LPG gelede LPG 

NOx 13,1 6,1 13,1 

HC 2,6 2,4 2,4 

CO 6,1 6,8 6,8 

S02 2,7 spoor spoor 

tot. aldehyden 0,4-0,7 0,4-0,8 0,4-0,8 

formaldehyde 0,015-0,140- 0,14-0,27 0,14-0,27 

acroleine 0,001-0,055 0,003-0,006 0,003-0,006 

benz(a)pyreen "" 40 mg/kWh ..... 0,4 mg/kWh ..,0,4 mg/kWh 

deeltjes 0,4-1,1 < 0,2 <0,2 

Het produkt van (A) en (8) geeft de emissie in g/km. 

Zie tabel 5 

8.5 Indirekte emissie van elektrische voertuigen in g/kWh bij 
een centrale- en leidingrendement van 35% (kWh = elektri
citeitsverbruik van het voertuig) . 

(voorbeeld bijoliegestookte centrale met 0,5 gew% zwavel in de brandstof) 

NOx HC CO 

1,12 0,059 0,089 

S02 

2,33 

totaal 
aldehyden 
0,029 

deelt·jes 

0,236 
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Appendix C: Bronnen 

Geluidgegevens: 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
(2.6) 
(2.7) 

(2.8) 
(2.9) , 

(2. 10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

ICG-rapport VL-HR-03-02 "Technische en milieuhygienische aspecten 
van bussen voor stads- en stre~kvervoer", juJi 1978 
ICG-rapport VL-HR-03-01 "Project "brombus ll fase 1 - metingen 
totale geluidproduktie standaardbus en geluidproduktie deel
bronnen", oktober 1976 
ICG-rapport VL-HR-03-04 "Geluidproduktie totale bus, bijdrage 
deelbronnen"(streekbus), oktober 1978 

~ 

'rCG-rapport VL-HR-03-07 "Geluidreduktie streekbus door motor
inkapseling", (nog niet gepubliceerd) 
VOl 2716 "Ger~uschsituation bei Stadtbahnen", juli-1975 
GVBA-Rapport "Metingen aan gelede bus", 27 juni 1977 
CAB-verslagen trolleybus-metingen dd. 12 jun; 1974, 20 augustus 
1975 en 9 april 1976 
CAB-besprekingsverslag betreffende gelede bus dd. 9 september 1976 
Mondelinge mededeli.ngen IW-TNO betreffende LPG-bus 
"Should we have a new engine?" An automobile power systems eva
luation. Volume II,Technical Reports, August 1975, Jet Propul
sion Lab. California lns~itute of Technology 
ICG-onderzoek ORL-06, naar de gelu;demissie van trams; nog niet 
afgerond 
TPO-rapporten'407.222/1 en 2; 507.275/2 "Geluidmetingen metro 
Rotterdam", resp. maart 1974, augustus 1974, september 1975 
TPO-rapport 307.351/2 "Gelu;dmetingen metro Amsterdam", april 1974 

Gegevens energieverbruik: 

(3.1) ICG-rapportVL-HR-03-05 "Kostenberekeningen met betrekking tot 
alternatieve vervoerstechnieken in het voorstadsvervoer ll

, 

1979 
(3.2) GVBA-Rapport "Brandstofverbruik LPG-bus in vergelijking met de 

Oiesel-bus",14 januari 1977 
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{3.3} Mondelinge informatie Metro Amsterdam 
(3.4) Mondelinge informatie RET Rotterdam m.b.t. Tram en Metro 
(3.5) leG-rapport VL-HR-03-02 IITechnische en milieuhygienische 

aspecten van bussen voor stads- en streekvervoer", juli 1978 
(3.6) IIShould we have a new engine?1I An automobile power systems eva

luation. Volume II, Technical Reports, August 1975., Jet Pro
pulsion Lab. California Institute of Technology 

I {3.7} W. Thierney, E. Johnson e.a., "Energy conservation, Optimizaticn 
of the Vehicle-Fuel-Refinery System ll

, SAE paper 750673 
(3.8) "API Special Report: If auto's go to diesel fue'" Hydrocarbon 

processing, May 1977, blz.111-120 
(3.9) "Impact de la Dieselisation des vehicules particuliers sur les 

economies d'energie ll
, Ingenieurs de 1 'Automobile, 2-77, blz. 87-95 

(3.10) "Assessment of the effect of short-term drive train options on 
the automobile and related industries ll

, Volume II: Characte
rization of Options, December 1976 
Aerospace Report no. ATR-77 (7541) - 1 Volume II; hoofdstuk 
6.2.7 

(3.11) Mondelinge informatie van Centrum voor Energievraagstukken TNO, 
Apeldoorn 

Gegevens emissie: 

(4.1) ICG~rapport VL-HR-03-02 IITechnische en milieuhygienische aspecten 
van bLissen voor stads- en streekvervoer", juli 1978 

(4.2) "Shuuld we have a new engine?1I An automobile power systems eva
luation. Volume II, Technical Reports, August 1975. 
Jet Propulsion Lab. California Institute of Technology 
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4. Technisch Physische Dienst/TNO-TH, Delft 

Instituut voor Wegtransportmiddelen, TNO te Delft 

5. tl1nisterie van Volksgezondheid en IHlieuhygiene 

6. Onderzoek naar de moge1ijkheden tot verkrijging 

van stillere bussen voor het openbaar vervoer 

8. juni 1980 

17. f 7,50 

1. VL-HR-03-06 
2. Samenvattend overzicht van ge1uidemissie, energie

verbruik en lIitlaatgasemissie bij alternatieve 

mogelijkheden voor het openbaar vervoer 

3. ir. E. Gerretsen, ir. J.A.N. van Ling 

4. Technisch Physische Dienst/TNO-TH, Delft 

Institllut voor Wegtransportmiddelen, THO te Delft 

5. r.1inisterie van Vo1ksgezondheid en f4ilieuhygH~ne 

6. Onderzoek naar de mogelijkheden tot verkrijging 

van sti11ere bussen voor het openbaar vervoer 

8. jllni 1980 

17. f 7,50 

1. VL-HR-03-06 
2. Samenvattend overzicht van ge1uidemi~sie, energie

verbruik en uit1aatgasemissie bij' alternatieve 

mogelijkheden voor het openbaar vervoer 

3. ir. E. Gerretsen, ir. J.A.N. van ling 

4. Technisch Physische Dienst/TNO-TH, Delft 

Ins tituut voor Wegtransportmidde1en. TNO · .. te Delft 

5. tUnisterie van Vo1ksgezondheid en 11ilieuhygiene 

6. Onderzoek naar de moge1ijkheden tot verkrijging 

van stillere bussen voor het openbaar vervoer 

8. juni 1980 

17. f 7,50 



13. Samenvatting 

In dit rapport worden enkele gegevens samengevat over de geluid

emissie, het energieverbruik en de emissie van milieuverontreinigende 

stoffen met betrekking tot verschillende alternatieven voor het 

openbare stad- en streekvervoer. 

Deze gegevens zijn samengebracht in tabellen welke kort worden 

toegelicht in de tekstj in enkele appendices worden de meetmetho

den en de bronnen voor het materiaal gegeven. 

Dit rapport kan in samenhang worden bekeken met twee rapporten die 

de kostenaspecten van dezelfde alternatieven behandelen (ICG

rapporten VL-HR-03-03 en VL-HR-03-05). 
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