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1 Inleiding en uitgangspunten
1.1 Introductie
DuboCalc is een rekenprogramma waarmee werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
kunnen worden beoordeeld op duurzaam materiaal- en energiegebruik. DuboCalc is gebaseerd
op de gestandaardiseerde methodiek van levenscyclusanalyses (LCA). Het geeft daarmee een
kwantitatief en geobjectiveerd antwoord op vragen rond ‘Duurzaam Bouwen’, door uit te gaan van
een:
1.
2.

algemeen geaccepteerd rekenmodel (LCA conform ISO 14.040-serie [1,2], CML2 [3],
Harmonisatietraject volgens NEN8006:2004 en de Handleiding Milieuprestaties Gebouwen);
gestandaardiseerde database met milieugegevens van materialen en processen.

Deze Functionele Specificatie is onderdeel van het project “Doorontwikkeling DuboCalc”.
Doel van Rijkswaterstaat met DuboCalc
Er is tegenwoordig een stevige, wereldwijde overtuiging dat welvaart en welzijn van vandaag niet ten
koste mogen gaan van welvaart en welzijn van toekomstige generaties. In dat kader heeft de Tweede
Kamer eind juni 2005 een motie aangenomen om uiterlijk in 2010 bij álle rijksinkopen en
rijksinvesteringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen. De overheden hebben
duidelijke doelen gesteld: het Rijk wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen, dit geldt dus ook
voor Rijkswaterstaat. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015.
Provincies en waterschappen hebben minimaal 50 procent in 2010 als doel gesteld en zijn in gesprek
over verhoging.
Honderd procent duurzaam inkopen is zodanig gedefinieerd dat de inkopen voldoen aan de eisen die
op dat moment voor de desbetreffende productgroepen door SenterNovem zijn opgesteld.

In de praktijk zal de overheid vanaf 2010 in al haar aanbestedingen naast kwaliteitseisen ook
duurzaamheideisen- en wensen meenemen. De eisen zijn zogenaamde ‘knock-out criteria’. Dit
betekent dat alleen bedrijven die aan deze eisen kunnen voldoen kunnen meedingen voor een
overheidsopdracht. De wensen zorgen voor extra punten bij het kiezen van een leverancier. Wie
aan deze wensen voldoet vergroot dus zijn kans om een overheidsopdracht te krijgen.
Rijkswaterstaat heeft besloten om voor duurzaam inkopen door Rijkswaterstaat DuboCalc te
gebruiken. Een en ander betekent dat de criteria die door SenterNovem zijn opgesteld nog
vertaald moeten worden naar DuboCalc -items. Tot op heden zijn er geen (stand juli 2009)
duurzaam inkopen criteria vastgesteld die kwantitatief kunnen worden vertaald naar DuboCalc items.
DuboCalc maakt gebruik van hoeveelheden van materialen en processen als input.

1.2 Doelstellingen en doelgroep
Doel en doelgroep van dit document

Het doel van deze Functionele Specificatie is om de software architect van DuboCalc
Bibliotheek en DuboCalc Project te voorzien van de informatie die nodig is voor het opstellen
van een technisch detailontwerp voor de software.
Daarnaast wordt in deze Functionele Specificatie een zo eenduidig mogelijke beschrijving
van de (functionele) werking van de applicatie, zodat door de toekomstige gebruikers kan
worden geverifieerd of de aan het programma gestelde eisen en wensen op de juiste manier
verwerkt zijn. Het is ook het een document van waaruit het (functionele) testplan voor
acceptatie wordt opgesteld.
DuboCalc bestaat uit twee onderdelen:
1. DuboCalc Bibliotheek
2. DuboCalc Project
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In deze Functionele specificatie wordt de functionaliteit van beide onderdelen beschreven.
Doel van de DuboCalc Bibliotheek
DuboCalc Bibliotheek stelt gebruikers in staat om milieudata van objecten te beheren en te
distribueren naar de gebruiker. Met DuboCalc Bibliotheek is het mogelijk om met meerdere
gebruikers tegelijk te werken op een centrale database met milieudata.
Doelgroep DuboCalc Bibliotheek
DuboCalc Bibliotheek wordt in eerste instantie gebruikt door medewerkers van Rijkswaterstaat
voor het inhoudelijk onderhoud van de milieudata. Het is de bedoeling om op termijn het
onderhoud over te dragen aan een derde partij.
Doel van DuboCalc Project
DuboCalc Project biedt de mogelijkheid om de projectstructuur van GWW-projecten in te voeren.
Vervolgens worden de hoeveelheden van materialen en energieverbruik ingevoerd. Dit gebeurt
door items uit de DuboCalc Bibliotheek in de structuur te plaatsen. Na het projectspecifiek maken
van de (verplichte) eigenschappen berekent DuboCalc Project de impact van de ontworpen
variant op het milieu, uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI).
Doelgroep van DuboCalc Project
DuboCalc Project zal met name gebruikt worden door medewerkers van aannemers die mee doen
in aanbestedingen van Rijkswaterstaat, waarbij een DuboCalc berekening verplicht is. Vervolgens
dient de aannemer in het verloop van het project middels DuboCalc berekeningen aan te tonen dat
de, bij gunning opgegeven MKI ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd (zie ‘Protocol Gebruik
DuboCalc voor Duurzaam Inkopen Rijkswaterstaat’)

1.3 Wat is een Levens Cyclus Analyse (LCA)?
Om een milieubeoordeling uit te voeren maakt DuboCalc gebruik van de LevensCyclusAnalyse
(LCA) methode. In een LCA wordt de milieubelasting van een product of dienst van “wieg tot graf”
gevolgd. Dit gebeurt door de milieueffecten te berekenen van alle grondstoffen (inclusief energie)
die nodig zijn en van de emissies (inclusief emissies uit afval) die vrijkomen tijdens de
levenscyclus van het werk1.
De LCA-methodiek is beschreven in de ISO 14040-serie [1,2], de LCA2-handleiding (CML II [3]),
Harmonisatietraject volgens NEN8006:2004 en de Handleiding Milieuprestaties Gebouwen.
De berekening van de milieueffecten van materialen en processen vindt overigens niet in
DuboCalc plaats, maar in gespecialiseerde software (zoals SimaPro). De DuboCalc Bibliotheek
bevat de scores op de milieueffecten die het berekeningsresultaat zijn van de (veelal honderden)
milieu-ingrepen in de levenscyclus van de materialen, processen. Met deze milieueffectscores kan
DuboCalc vervolgens de MilieuKostenIndicator berekenen.
In DuboCalc omvat de levenscyclus van een werk de volgende vier fasen:
1. Bouw (inclusief winning, productie en transport van de benodigde materialen en bouwafval)
2. Gebruik (voor zover de aspecten van het werk zelf betreft2) en
3. Onderhoud (inclusief optredend afval)
4. Einde levensduur (inclusief laten liggen van het werk, sloop, afvalverwerking, hergebruik)
In onderstaande figuur wordt schematisch de levenscyclus weergegeven van beton in een weg.
1

De benodigde grondstoffen en energie (“inputs”) en de vrijkomende emissies en afvalstromen

(“outputs”) worden in LCA-terminologie milieu-ingrepen genoemd.
2

Bij een weg wordt de milieubelasting van het verkeer in het algemeen niet meegenomen.

Indien de ontwerpvarianten op dit punt verschillen (bijvoorbeeld bij een langere toevoerweg
bij een hoger boven het maaiveld gelegen brug) is het echter wel mogelijk om de
milieubelasting van extra verkeer te bepalen.

Functionele Specificatie DuboCalc

7

Voor de productie van beton zijn diverse grondstoffen nodig, die moeten worden gewonnen en
waarmee in een fabricageproces beton wordt gemaakt. Het beton wordt gestort en verdicht tijdens
de bouw van de weg. De weg wordt gebruikt en hierdoor is geregeld onderhoud van de weg nodig,
waarbij weer grondstoffen en energie nodig zijn. Indien de weg niet meer wordt gebruikt blijft de
weg liggen of wordt gesloopt. Dit resulteert in afval en in reststoffen die kunnen worden
hergebruikt.

Figuur 1: De levenscyclus van een weg

1.4 Werkwijze DuboCalc
1.4.1 Wat is DuboCalc?
DuboCalc Project is een programma om civiele ontwerpen te beoordelen op hun milieubelasting,
middels de LCA-methodiek. DuboCalc Project is dus geen ontwerptool, maar een
beoordelingsinstrument. De werking is enigszins te vergelijken met een
kostencalculatieprogramma als GWW-Calc of LCC-AM, dat op basis van een aangeleverd ontwerp
de kosten berekent. DuboCalc Project berekent weliswaar niet de kosten, maar de milieubelasting
over de totale levensduur. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van dezelfde soort input gegevens ten
aanzien van materialen en processen.
DuboCalc Project stelt de gebruiker in staat om op systematische wijze op projectbasis
ontwerpgegevens in te voeren over de fasen bouw, gebruik, onderhoud en einde levensduur van
het werk. DuboCalc is toepasbaar voor alle GWW-werken/constructies. De gebruiker van
DuboCalc Project (ontwerper en/of milieudeskundige) is verantwoordelijk voor de invoer van een
realistisch ontwerp dat voldoet aan de voor het werk gestelde eisen. Hiertoe maakt de gebruiker
binnen DuboCalc Project een hiërarchische decompositie (objectenboom) van de te realiseren
GWW-objecten. Na het aanmaken van de objectenboom worden producten (de milieugegevens)
toegekend aan de objectenboom. DuboCalc Project bepaalt de milieuprestatie uitsluitend op basis
van de door de gebruiker ingevoerde ontwerpgegevens; het bevat geen controle van technische,
constructieve of economische aspecten.
In de praktijk sluit het detailniveau van de in te voeren gegevens aan bij het detailniveau van het
ontwerp en de gegevens die beschikbaar worden gemaakt voor de kostenraming. Opdat de
gebruiker snel een ontwerp kan invoeren zijn zogenaamde defaultwaarden beschikbaar zodat niet
alle details uitgezocht en ingevoerd hoeven te worden. Wanneer dit wenselijk is kunnen de
defaults worden aangepast.
DuboCalc Project maakt gebruik van de DuboCalc data die periodiek wordt geactualiseerd. De
DuboCalc data is te beschouwen als een bibliotheek met milieueffecten van materialen,
processen (waaronder ingezet materieel) en items die vaak worden toegepast in GWW-werken.
Deze data wordt beheerd middels de DuboCalc Bibliotheek software.

Functionele Specificatie DuboCalc

8

Resultaten DuboCalc Project
Na het toekennen van de standaard milieugegevens uit de bibliotheek en het aanpassen van de
eigenschappen van deze data op basis van de beschikbare projectinformatie berekent DuboCalc
Project gebruikmakend van de rekenregels van het rekenmodel (zie hoofdstuk 2) de
milieuprestaties van de te realiseren GWW-objecten.
Het berekeningsresultaat van DuboCalc Project bestaat uit de gesommeerde milieueffecten voor
(delen) van een ontwerpvariant en de MilieuKostenIndicator, die hieruit kan worden berekend. De
MKI wordt berekend met behulp van zogenaamde ‘monetariseringset’, die door de beheerder van
de DuboCalc Bibliotheek in de DuboCalc Bibliotheek kunnen worden gedefinieerd.
Met de berekende MKI kan de milieubelasting van ontwerpvarianten worden vergeleken, om de
keuze tussen de varianten te verantwoorden/onderbouwen. Ook kan de milieubelasting van een
ontwerpvariant worden geanalyseerd, waarmee ondermeer zwaartepunten kunnen worden
bepaald en het ontwerp op milieubelasting kan worden geoptimaliseerd.
Relatie DuboCalc Project met kostencalculaties
In DuboCalc Project kunnen de meeste ontwerpgegevens uit kostencalculaties of materiaalstaten
(hoeveelheden producten) handmatig worden ingevoerd. Het streven is dan ook om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de standaard systematiek kostprijsberekeningen (SSK, CROW
Publicatie 137), met als doel om op termijn kostprijs en milieuprestatieberekeningen in een keer te
kunnen uitvoeren. Voor Rijkswaterstaat zijn de belangrijkste programma’s voor kostencalculatie
GwwCalc en IbisCalc. Voor deze versie van DuboCalc Project is geen directe koppeling met
GwwCalc of IbisCalc voorzien. In deze versie wordt gebruik gemaakt van categorisering van de
items volgens de RAW systematiek (zie ‘RAW-catalogus met de resultaatsbeschrijvingen’).

1.4.2 Algemene werkwijze DuboCalc Project:
De werkwijze voor het berekenen van milieuprestaties van de GWW-objecten binnen projecten is
als volgt:
1. Het aanmaken van een nieuwe of wijzigen van een bestaande hiërarchische decompositie; de
objectenboom.
2. Het toewijzen van items aan de structuuronderdelen van de objectenboom;
3. Het invoeren van hoeveelheden van items en elementen;
4. Het berekenen van de milieuprestaties van de structuuronderdelen in de objectenboom als
geheel en de afzonderlijke onderdelen daarvan (zie opmerking).
5. Het vergelijken of beoordelen van de milieuprestaties van meerdere objectenbomen en
onderdelen daarvan.
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Opmerking:
De milieuprestatie van een element in de objectenboom van een variant is gelijk aan de som van:
1. de sommatie per type milieueffect van de aan een element toegekende items;
2. de sommatie per type milieueffect van alle onderliggende elementen.

1.4.3 Algemene functionaliteit DuboCalc Bibliotheek:
De functionaliteit voor het beheer van materialen, processen en items en het berekenen van
milieuprestaties van de hiervan binnen de bibliotheek is als volgt:
1. Het aanmaken van nieuwe of wijzigen van bestaande basis bouwstenen (materialen en
processen);
2. Het aanmaken van een nieuwe of wijzigen van bestaande items;
3. Het toewijzen van materialen en processen aan items;
4. Het invullen of aanpassen van de eigenschappen van de items en de hoeveelheden van de
toegekende materialen, processen;
5. Het berekenen van de milieuprestaties van de items, materialen en processen.
Opmerking:
De milieuprestatie van een item is gelijk aan de som van de sommatie per type milieueffect van de
aan het item toegekende materialen, processen en het afvalverwerkingsscenario, gebaseerd op
de primaire eenheid van het item en zonder rekening te houden met vervanging van het item.

1.4.4 Hoe is DuboCalc opgebouwd?
DuboCalc bestaat uit twee onderdelen, DuboCalc Bibliotheek en DuboCalc Project.
Dubocalc Bibliotheek en Project voorziet in de volledige functionaliteit voor het verzamelen
beheren van achtereenvolgens de (algemene) milieudata en de projectspecifieke milieudata voor
aanbestedingen. Binnen die onderdelen wordt gebruik gemaakt van een aantal modules.
DuboCalc Bibliotheek:
1. De Rekenmodule (zie hoofdstuk 2): voor de uitvoering van berekeningen binnen
DuboCalc conform de LCA-rekenregels.
2. De rapportage/export module: voor het beschikbaar maken van informatie buiten de
DuboCalc Bibliotheek.
3. De Autorisatiemodule: voor het beheren en bewaken van rechten binnen de applicatie per
gebruiker
DuboCalc Project:
1. De Rekenmodule (zie hoofdstuk 2): voor de uitvoering van berekeningen binnen
DuboCalc conform de LCA-rekenregels.
2. De Analysemodule (zie hoofdstuk 7): voor het vergelijken en analyseren van de
berekeningresultaten van objecten.
3. De rapportage/export module: voor het beschikbaar maken van informatie buiten de
DuboCalc Bibliotheek.

1.4.5 Introductie objecten
In DuboCalc (Project en Bibliotheek) worden vijf verschillende objecttypen onderscheiden
waarmee het bouwwerk als een hiërarchische objectenboom wordt opgebouwd:
1. Varianten
2. Elementen
3. Items
4. Materialen
5. Processen
De objecten worden gedefinieerd in hoofdstuk 3 (zie met name tabel 1), waar ook een overzicht is
te vinden van de eigenschappen per object. In figuur 2 wordt een voorbeeld gegeven van een
objectstructuur waarin alle vijf de objecttypen voorkomen.
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De gebruiker van DuboCalc Project kan met Varianten en Elementen de structuur van één of meer
ontwerpvarianten opbouwen. Met de Items,uit de beschikbare DuboCalc Bibliotheek wordt de
structuur gevuld met de materialen en processen die nodig zijn gedurende de gehele levensduur
van het te beoordelen GWW-werk.

Duurzaam Bouwen
Rijksweg 12

Project

Variant 1

Variant 2

Variant 3

verdiepte ligging

maaiveld

MMA

Element 1

Element 2

Tunnelbak

Verbreding

Varianten

Elementen

Betonstaal (4 fasen)
Asfalt (4 fasen)

Asfalt (4 fasen)

B35 (4 fasen)

Granulaat (4 fasen)

B45 (4 fasen)

Grondwerk (4 fasen)

… (milieugegevens)

… (milieugegevens)

PortlandCement (milieugegevens)
Riviergrind (milieugegevens)
Rivierzand (milieugegevens)

Items

Materialen
&
Processen

Betonmixer (milieugegevens)

Figuur 2: Hierarchische objectstructuur met de verschillende typen objecten

1.4.6 Hoe wordt DuboCalc Project gebruikt?
Een gebruiker van DuboCalc Project doorloopt één of meer malen de volgende cyclus:
I.
II.
III.
IV.

Invoer: definiëren (modelleren) bouwwerk in Projectdatabase.
Berekenen van de MKI met de Rekenmodule
Analyse: selecteren analysemethode in de Analyse-module.
Uitvoer: selecteren presentatiewijze en beoordelen resultaten in de
Rapportage/exportmodule.

I. Invoer GWW-werk in Projectddocument met DuboCalc Project
Het belangrijkste onderdeel van DuboCalc Project voor de gebruiker is het Projectdocument. Een
Projectdocument bevat ontwerpvarianten van de te realiseren bouwwerken.
Voor het maken van een hiërarchische decompositie en het toewijzen van items uit de Bibliotheek
in de projectendatabase doorloopt de gebruiker de volgende stappen:
a) Definiëren Project (aanmaken van een nieuw Projectdocument)
b) Aanmaken van Varianten in het Projectdocument;
c) Definiëren structuur objectenboom door het invoeren van Elementen per Variant;
d) Het toewijzen/kopieren van items uit de Bibliotheek naar de Variant en zijn onderliggende
Elementen;
e) Indien noodzakelijk c.q. van toepassing, het aanpassen van de defaultwaarde van items
afkomstig uit de milieubibliotheek.
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De gebruiker kan deze invoerroutine deels serieel en deels cyclisch (terug naar eerdere
onderdelen om gegevens toe te voegen of aan te passen) doorlopen.
a) Definiëren Project
Een projectendocument geeft de gebruiker toegang tot de varianten van een project en alle
functies voor het beheer van deze objectenbomen.
b) Aanmaken van Varianten
Voor een project kunnen verschillende ontwerpvarianten gedefinieerd worden.
c) Definiëren structuur objectenboom per Variant
De Varianten vormen de top van de objectenboom. Een Variant kan worden onderverdeeld in
onderliggende objecten, Elementen genoemd (zie Figuur 4). Elementen kunnen overigens zelf ook
weer bestaan uit Elementen.

Duurzaam Bouwen
Rijksweg 12

Project

Variant 1

Variant 2

Variant 3

verdiepte ligging

maaiveld

MMA

Element 1

Element 2

Tunnelbak

Verbreding

Varianten

Elementen

Figuur 2:
Vereenvoudigd voorbeeld structuur objectenboom

d) Het toewijzen/kopieren van items uit de Bibliotheek
Zoals vermeld in paragraaf 1.4.1 maakt de gebruiker een objectenboom van het te realiseren
werk. Daarna worden items afkomstig uit de DuboCalc Bibliotheek geselecteerd en toegekend
aan de elementen van de objectenboom. Afhankelijk van het soort item wordt deze gekoppeld aan
de LCA-fase van het bovenliggende object (Element of Variant)
In DuboCalc Project heeft de gebruiker de mogelijkheid om de hoeveelheden eenheden en
eventueel default-waarden aan te passen van de toegekende items. (Tabel 37: Bevindingen
Protocol).
e) Aanpassen van defaultwaarden items
Bij een drietal type items is het mogelijk om defaultwaarden aan te passen.
Energie items:
Deze items staan default in de gebruiksfase maar kunnen ook aan de bouwfase worden
toegekend.
Transportitems:
Bij transportitems is het mogelijk om de defaulttransport afstand te wijzigen.
Levensduuritems:
Bij levensduuritems is het mogelijk om de default levensduur te wijzigen.
Deze type items zijn visueel te onderscheiden van gewone items door afwijkende iconen/kleuren
te gebruiken. Daarnaast wordt voor deze items gesignaleerd wanneer er door de gebruiker
afgeweken wordt van de defaultwaarden.
II. Berekening maken met de Rekenmodule
De gebruiker kan na modellering (lees het opstellen van een objectenboom, zie I.) van het
bouwwerk een berekening maken van de MilieuKostenIndicator van het werk.
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In DuboCalc wordt voor elk object (variant, element, item) in de objectenboom de
MilieuKostenIndicator en de procentuele bijdrage aan het bovenliggende object getoond. Hiermee
kan snel een indruk worden gekregen van de milieubelasting van onderdelen van het werk.
In Hoofdstuk 2 wordt de Rekenmodule nader toegelicht.
III. Selectie analysemethode in Analysemodule
Naast de direct zichtbare MKI’s zijn verder aanvullende analyses mogelijk:
1. vergelijken Varianten;
2. milieukengetal(len) per object (Variant, Element, Item);
3. zwaartepuntsanalyse per object (Variant, Element, Item);
4. totaaloverzicht van het volledige projectdocument.
In de Functionele Specificatie van DuboCalc Project worden de analysemethoden nader
uitgewerkt.

IV. Uitvoer berekeningsresultaten in Rapportage/exportmodule
Elke analysemethode kent een eigen presentatiewijze (grafieken, tabellen), die is uitgewerkt in de
Functionele Specificatie van DuboCalc Project. De uitkomsten worden altijd op het scherm
gepresenteerd. Vervolgens kunnen deze uitkomsten, als figuur en in getallen, worden opgeslagen
of afgedrukt.

1.5 Structuur Functionele Specificatie en leeswijzer
Het document “Functionele Specificaties DuboCalc” beschrijft de functionele werking van de
DuboCalc applicatie en is het basisontwerp document voor verdere ontwikkeling en realisatie
van DuboCalc Bibliotheek en DuboCalc Project.
De Functionele specificatie beschrijft in de achtereenvolgende hoofdstukken:
1. Toelichting DuboCalc en uitgangspunten ontwikkeling (hoofdstuk 1);
2. Rekenmodule (hoofdstuk 2);
3. Objecten (hoofdstuk 3);
4. Algemene uitgangspunten voor Gebruikers interface (hoofdstuk 4)
5. DuboCalc Bibliotheek (hoofdstuk 5)
6. DuboCalc Project (hoofdstuk 6)
7. De analysemodule (hoofdstuk 7)
In Hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld geschetst van DuboCalc als inleiding op de
Functionele Specificatie. In hoofdstuk 2 worden het LCA rekenen geïntroduceerd. Hoofdstuk 3 en
4 beschrijven algemene zaken betreffende objecten in DuboCalc en de gebruikersinterface.
In Hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de DuboCalc Bibliotheek aan functionaliteit moet bieden.
In Hoofdstuk 6 wordt beschreven wat de DuboCalc Project aan functionaliteit moet bieden.
In Hoofdstuk 7 wordt de analysemodule beschreven.
In ieder van deze hoofdstukken wordt waar nodig aandacht besteed aan de voor de betreffende
module specifieke aspecten met betrekking tot de gebruikersinterface.
Binnen de hoofdstukken is gekozen voor een opzet waarin telkens eerst de “kenmerken” of de
eigenschappen worden toegelicht en daarna de “functies”. In de tekst wordt regelmatig verwezen
naar het overzicht met kenmerken van objecten in hoofdstuk 3 en het overzicht met functies en
gebruiksrechten.
De belangrijkste begrippen die in de Functionele Specificatie zijn gebruikt worden toegelicht in de
Begrippen- en Afkortingenlijst.
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In bijlage 2 zijn de formules te vinden uit de rekenmodule. Deze rekenregels zijn aan de hand van
een eenvoudig voorbeeld geverifieerd.
In bijlage 7 is de koppeling gemaakt tussen de Functionele specificatie en de bevindingenlijst.
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2 Rekenmodule
De rekenmodule verzorgt alle milieuberekeningen binnen DuboCalc conform de LCA-rekenregels.
In bijlage 2 zijn alle rekenregels in formulevorm weergegeven en kort beschreven. In paragraaf
2.2.1 en 2.2.2 worden de rekenregels per object en per LCA-fase geïntroduceerd.
De rekenregels zijn te verdelen in:
1. Algemene LCA-rekenregels
2. LCA-specifieke rekenregels;
In onderstaande paragrafen zijn beide soorten rekenregels verder uitgewerkt

2.1 Algemene LCA-rekenregels
De rekenmodule verzorgt alle milieuberekeningen binnen DuboCalc conform de LCA-rekenregels.
De rekenmodule gaat daarbij uit van de milieueffecten van de objecten Materialen en Processen.
De milieueffecten worden gesommeerd en omgerekend naar milieukengetallen. Voor de
omrekening van milieueffecten naar milieukengetallen maakt de rekenmodule gebruik van
normalisatie- en weegmethoden. Tenslotte kan de rekenmodule (deel)resultaten berekenen
waarmee de resultaten kunnen worden geanalyseerd.
De relatie tussen het milieueffect, het gesommeerde milieueffect en de milieukengetallen is
aangegeven in Figuur 3 en wordt in paragraaf 2.1 beschreven. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op
hoe DuboCalc specifieke rekenregels in de hoofdstukken zijn verwerkt.

Milieueffect § 2.1.1

Gesomm eerd m ilieueffect §2.1.2
2.5.3)
Milieukengetal §2.1.3

Figuur 3: Relatie tussen millieueffect, gesommeerd milieueffect en milieukengetal

2.1.1 Milieueffecten als basis voor milieuberekeningen in DuboCalc
De milieueffecten van de objecttypen materialen en processen vormen de basisgegevens voor de
milieuberekeningen binnen DuboCalc. Alle objecten van het type Materiaal en Proces hebben in
DuboCalc een set milieueffecten, ook wel een milieuprofiel genoemd. Dit zijn potentiële bijdragen
van het object aan een specifiek type milieubelasting, bijvoorbeeld ‘verzuring’ en ‘broeikaseffect’.
Voor elk milieueffect van een object is een hoeveelheid en een eenheid bekend, bijvoorbeeld 2,0
kg CO2-equivalenten voor het broeikaseffect. Zie Tabel 3: Milieueffecten

2.1.2 Berekening gesommeerd milieueffecten
Als een object koppelingen heeft naar onderliggende objecten met ieder een set milieueffecten,
dan is de milieubelasting van het object de sommatie per type milieueffect van de onderliggende
objecten. Dit resulteert in een set gesommeerde milieueffecten van een object.

2.1.3 Berekening milieukengetallen uit milieueffecten
Een milieuprofiel bestaat uit een ongelijksoortige set milieueffecten. Een vergelijking tussen
ontwerpvarianten levert in eerste instantie een vergelijking op tussen twee milieuprofielen. Dit is
over het algemeen lastig te interpreteren en leidt niet direct tot bruikbare conclusies.
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Door de (gesommeerde) milieuprofielen te monetariseren kunnen één of meer milieukengetallen
worden berekend die beter te interpreteren zijn en waarop een beslissing kan worden gebaseerd.
Voor het berekenen van milieukengetallen wordt gebruik gemaakt van een monetariseringsset.
Het invoeren van een monetariseringsset bestaat uit het invullen van een vector
monetariseringsfactoren per milieueffect.
De normalisatie vindt plaats in de basisprofielen van de nationale database en behoeven dus niet
in DuboCalc te worden berekend.
De totale matrixberekening ziet er daarmee als volgt uit:
I=WxM
met
I=
W=
M=

vector milieukengetallen
matrix monetariseringsset
vector (gesommeerde) milieueffecten

Opmerking:
Het milieukengetal “MKI” wordt altijd berekend en is op elk niveau in de objectenboom van een
variant direct zichtbaar.
In Bijlage 2 (Rekenregels Rekenmodule) zijn de rekenregels voor monetarisering nader uitgewerkt.

2.2 LCA-specifieke rekenregels
Door de functies van DuboCalc zijn een aantal specifieke rekenregels noodzakelijk. Omdat het
apart beschrijven van deze rekenregels veel dubbelingen geeft worden deze rekenregels in
verschillende hoofdstukken geïntroduceerd en uitgewerkt.

2.2.1 Rekenregels per object
Objecten hebben kenmerken die van invloed zijn op de berekeningswijze van de gesommeerde
milieueffecten. In hoofdstuk 3 (Eigenschappen Projecten en Objecten) en in Bijlage 2
(Rekenregels Rekenmodule) worden de rekenregels in relatie tot de verschillende typen objecten
beschreven.
Objecten kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Als in een bepaald object, stel een variant, een
ander object, stel een element, wordt aangeroepen dan is er sprake van een koppeling. In de
rekenmodule is de variant voor het element het bovenliggende object waarvoor de
milieukengetallen worden bepaald en is het element voor de variant een onderliggend object.
Deze hiërarchie is van belang voor de keuze van parameters in de rekenmodule. In paragraaf 3.4
worden de objectkoppelingen beschreven.

2.2.2 Rekenregels per fase
Voor elk item zijn één of meer fasen van de levenscyclus ingevuld. Door het toewijzen van items
aan de varianten/elementen krijgen deze impliciet een LCA-fase, omdat sommatie binnen
Varianten en Elementen per fase gebeurt. De berekening van gesommeerde milieueffecten en
milieukengetallen wordt in eerste instantie uitgevoerd per fase (zie paragraaf 3.3). Dit vereist wat
boekhouding omdat in de berekening gegevens apart moeten worden gehouden voor de
verschillende fasen. De uitkomsten per fase kunnen daarna worden gesommeerd tot totaalscores
voor de gehele levenscyclus.
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De rekenregels per fase van de levenscyclus zijn verder uitgewerkt in Hoofstuk 3 en Bijlage 2
(Rekenregels Rekenmodule).
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3 Eigenschappen Projecten en Objecten
3.1 Overzicht project en objectkenmerken
Het onderscheid tussen verschillende typen Objecten speelt een cruciale rol in DuboCalc. De
verschillende objecten zijn geïntroduceerd in paragraaf 1.4.5.
In Tabel 1 zijn per objecttype en voor Projecten alle kenmerken opgenomen. Deze eigenschappen
worden in de navolgende paragrafen toegelicht en geordend naar:
1.
2.
3.
4.
5.

Objectdefinities (paragraaf 3.2);
Kenmerken (paragraaf 3.3);
Fasen (paragraaf 3.4);
Objectkoppelingen (paragraaf 3.5);
Gebruiksrechten (paragraaf 3.6).

3.2 Objectdefinities
3.2.1 Materialen
Materialen zijn objecten zonder materiaaltype met eigen milieueffecten.
Materialen kennen geen fasegegevens en geen koppelingen naar onderliggende objecten. Het
kan daadwerkelijk een materiaal zijn, maar ook een vormgegeven product (zonder fasegegevens).

3.2.2 Processen
Processen zijn objecten zonder materiaaltype, maar met eigen milieueffecten. Processen kennen
geen fasegegevens en geen koppelingen naar onderliggende objecten. Het kan daadwerkelijk een
proces zijn (bijvoorbeeld verbruik van energie), maar ook het gebruik van materieel (machine of
apparaat).
Voor de rekenmodule zijn er twee soorten processen waarbij afwijkende rekenregels gelden:
-transportprocessen
-uitlogingsprocessen
Bij transportprocessen worden de milieueffecten bepaald aan de hand van de hoeveelheid van het
item vermenigvuldigdig met het aantal kilometers. Transportprocessen hebben altijd de eenheid
tonkm en processen met de eenheid tonkm worden altijd gezien als transportprocessen.
Bij uitlogingsprocessen wordt in de fase gebruik niet formule 3.8 aangeroepen maar formule 3.9
(zie bijlage 2). Ook wordt de hoeveelheid materiaal die verloren gaat ten gevolge van afspoeling
en uitloging afgetrokken van de te verwerken hoeveelheid materiaal bij het einde van de
levensduur. Uitlogingsprocessen hebben altijd de eenheid kg/m2/jaar en processen met de
eenheid kg/m2/jaar worden altijd gezien als uitlogingsprocessen.

3.2.3 Items
Items zijn objecten met een materiaaltype, zonder eigen milieueffecten, met ‘koppelingen’ naar
onderliggende objecten (Materialen en Processen). Het essentiële verschil met Materialen en
Processen is dat Items geen eigen milieueffecten hebben, maar wel een onderverdeling in fasen.
Vanuit het protocol Duurzaam Inkopen zijn een drietal speciale items gedefinieerd. Deze items
hebben dezelfde eigenschappen als de overige items maar afhankelijk van het soort item zijn
bepaalde eigenschappen in de Projectomgeving aan te passen.
• Levensduur items, hiervan mag in de Projectomgeving de levensduur worden aangepast
• Transportitems, deze items hebben een component transport in zich gebaseerd op een
default aantal kilometers waar in de Project applicatie van kan worden afgeweken
• Energie items, deze items worden gehanteerd om het energie verbruik van het Project
mee te nemen in de MKI berekenening van de ontwerpvariant.
In tabel 1 zijn de specifieke eigenschappen voor de items opgenomen. De kenmerken van deze 3
type items worden nader beschreven in hoofdstuk 5 en 6.
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3.2.4 Elementen
Elementen zijn objecten die alleen in DuboCalc Project voorkomen. Elementen hebben geen eigen
milieueffecten of materiaal type. Aan Elementen worden in de DuboCalc Project items of andere
Elementen gekoppeld. De koppeling tussen het Element en een item bevat fase informatie. Een
koppeling tussen twee Elementen is fase onafhankelijk.
Elementen worden toegepast om de structuur van een ontwerpvariant op te zetten.

3.2.5 Varianten
Varianten zijn objecten die alleen in DuboCalc Project voorkomen. Varianten hebben geen eigen
milieueffecten of materiaal type. Aan Varianten worden in de DuboCalc Project Elementen of Items
gekoppeld. De koppeling tussen een Variant en een item bevat fase informatie. Een koppeling
tussen een Variant en een Element is faseonafhankelijk.
Varianten worden gebruikt om alternatieve ontwerpen voor een project te modelleren en onderling
te vergelijken.
Tabel 1: Eigenschappen Projecten en Objecten
Aantal[1] Koppeling[2]

Project

Variant

Element

Item

Energie
item

Materiaal

Proces

Beschrijving in paragraaf
Kenmerken
1. Naam

1

T

+

+

+

+

+

+

+

2. Eenheid

3

E

−

+

+

+

+

+

+

3. Hoeveelheid

1

W

−

+

+

+

+

+

+

4. Omrekenfactor naar massa

1

W,E

-

-

-

·[3]

-

-

•

5. Levensduur

1

W

+

+

+

+

-

-

-

6. Materiaaltype

1

N

-

-

-

·[4]

-

-

-

7. Milieueffecten

12

W,E

-

-

-

-

-

+

+

8. Bronomschrijving

1

T

•

•

•

+

+

+

+

9. Afvalscenario

1

N

-

-

-

+

-

-

-

10. Vrijkomend Materiaal

1

B

-

-

-

·[5]

-

-

-

11. Transport wijzigbaar

1

B

-

-

-

•

-

-

-

12. Kilometers

1

W

-

-

-

+

-

-

-

13. Energie

1

B

-

-

-

-

+

-

-

14. Levensduur wijzigbaar

1

B

-

-

-

•

-

-

-

Fasen
1. Bouw

N

W,E,N

-

•

•

•

-

-

-

2. Gebruik

N

W,E,N,P

-

•

•

•

•

-

-

3. Onderhoud

N

W,E,N,P

-

•

•

•

-

-

-

4. Einde levensduur

n

W,E,N

-

•

•

•

-

-

-

Objectkoppelingen
1. Koppeling Variant aan …

n

N

+

-

-

-

-

-

-

2. Koppeling Element aan …

n

W,E,N

-

•

•

-

-

-

-

3. Koppeling Item aan…

n

W,E,N

-

•

•

-

-

-

-

4. Koppeling Materiaal aan …

n

W,E,N

-

-

-

•

•

-

-

5. Koppeling Proces aan …

n

W,E,N

-

-

-

•

•

-

-

[1] Hoe vaak kan de eigenschap maximaal voorkomen? n = normaal (geheel) getal
[2] Een koppeling bestaat uit een waarde (W), een eenheid (E) en/of een naam (N).
[3] Er moet verplicht een massa-eenheid worden ingevuld; indien primaire eenheid geen massa-eenheid is dient hiervoor
een omrekenfactor te worden toegevoegd.
[4] Er moet verplicht een materiaal-type worden ingevoerd
[5] Vrijkomend materiaal geldt alleen in de Projectomgeving
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LEGENDA:
+

verplichte eigenschap

•

niet verplichte eigenschap

- eigenschap niet van toepassing op dit type object
W Waarde (getal)
E (SI-) Eenheid
N Naam (koppeling naar object of Afvalscenario)
P Periodiciteit (interval)
T Tekst (geen koppeling)
B Boolean (waar/niet waar)

Koppelingen
Een koppeling kan bestaan een waarde (W), een eenheid (E) en een naam (N). De gebruiker kan
vervolgens de waarde en (soms) de eenheid aanpassen. Zie voor een toelichting op koppelingen
§3.4.

3.3 Toelichting Kenmerken
In Tabel 1 worden de functionele kenmerken benoemd, die achtereenvolgens worden toegelicht.
Hierbij is dezelfde nummering aangehouden.
1.
Naam
Elk object heeft verplicht een unieke naam. De naam is een tekststring van maximaal 100
karakters.
2.
Eenheid
Verplicht veld voor alle objecten.
Bij het invullen van een hoeveelheid van een item in DuboCalc Project kan de gebruiker alleen
gebruikmaken van de maximaal 3 eenheden die in de Bibliotheek voor dat betreffende object
gedefinieerd zijn.
Wanneer een nieuwe Variant of Element wordt aangeroepen is de default eenheid altijd Stuks.
Voor Items (m.u.v. energie-items) moet een massa-eenheid zijn opgenomen. Wanneer de primaire
eenheid geen massa-eenheid is dan moet er tevens een omrekenfactor naar de massa eenheid
worden opgegeven.
De primaire eenheid van processen is uur. De primaire eenheid van een materiaal is altijd een
massa-eenheid.
De hoeveelheden van Materialen en Processen onder een item worden altijd gedefinieerd per
primaire eenheid.
De eenheid van een Project heeft geen koppeling met het rekenmodel. De defaulteenheid van een
Project is stuks.
3.
Hoeveelheid
Verplicht veld waarin de hoeveelheid van het object is uitgedrukt. De hoeveelheid moet positief zijn
(0 en hoger).
Wanneer een nieuwe Variant of Element wordt aangeroepen is de Hoeveelheid default 1.
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4.
Omrekenfactor
De gebruiker kan maximaal 3 invoereenheden definiëren. Het is alleen toegestaan om SIeenheden, hiervan afgeleide eenheden of stuks toe te passen (zie onderstaande Tabel 2).
Indien de invoereenheid afwijkt van de Primaire eenheid is het verplicht om ook de omrekenfactor
van deze eenheid naar Primaire eenheid in te vullen.
Tabel 2: Grootheden en basiseenheden
Grootheid

Basiseenheid

Lengte
Oppervlakte

m
2
m

Volume

m

Afgeleide
eenheden
mm, cm, dm, km
2
2
2
mm , cm , dm ,
2
ha, km
3
3
cm , L, dm , dzd

3

m3, mln m3
Massa
Stuks
Tijd
Energie

kg
p
s
MJ

Percentage
Dimensieloos

%
n

Ton, g
s, h, d, w, j
J, kJ, GJ, TJ, PJ,
kWh
-

DuboCalc kan omrekeningen met deze grootheden en eenheden uitvoeren. Gecombineerde
eenheden (zoals per tijdseenheid per oppervlakte) zijn mogelijk.
De rekenregels zijn gebaseerd op de primaire eenheid. Bij het gebruik van secundaire of tertiaire
eenheden wordt de omrekening door DuboCalc automatisch uitgevoerd.
Bij Varianten en elementen kan slechts 1 eenheid worden geselecteerd en zijn geen
omrekenfactoren van toepassing.
5.
Levensduur
Een verplicht veld uitgedrukt in jaren. De levensduur is een getal (real), dat kleiner is dan 1000 jaar
en groter dan 0.
De rekenmodule houdt rekening met mogelijke verschillen in levensduur tussen gekoppelde
objecten. De levensduur bepaalt het aantal Vervangingen (zie fase Onderhoud) van een object
binnen de levensduur van het bovenliggende object, of Project als het gaat om Varianten.
Een Variant krijgt default de Projectlevensduur (Actuele levensduur). Als voor een Variant of
Element geen levensduur is ingevuld krijgt het bij de berekening default de levensduur van het
bovenliggende object.
Er zijn situaties denkbaar dat een onderliggend object technisch gezien langer meegaat dan het
bovenliggende object. Binnen de rekenregels is echter het uitgangspunt dat als de “moeder” (het
bovenliggende object) wordt gesloopt, de “dochter” (het onderliggende object) meegesloopt wordt.
Bij het veld (object)levensduur wordt ter informatie het, met de projectlevensduur berekende, totaal
aantal vervangingen getoond. Dit getal mag een breuk zijn.
Afhankelijk van de autorisatie module en de applicatie (Bibliotheek of Project) kan de gebruiker de
levensduur wijzigen.
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6.
Materiaaltype
Voor Items (m.u.v. energie-items) is een koppeling met materiaaltype een verplichte eigenschap.
Voor de gebruiker is een lijst met voorgedefinieerde materiaaltypen beschikbaar. Het
Materiaaltype bepaalt de wijze waarop het object wordt verwerkt in het Afvalscenario.

7.
Milieueffecten
De milieueffecten vormen de basis voor de berekening van de milieukengetallen. Elk milieueffect
heeft een naam, waarde en een eenheid. De waarde mag ook negatief zijn. In DuboCalc wordt
uitgegaan van de volgende 13 milieueffecten:
Tabel 3: Milieueffecten

Naam

Eenheid

1

Broeikaseffect

kg CO2 eq

2

Aantasting ozonlaag

kg CFC-11 eq

3

Humane toxiciteit

kg 1,4-DB eq

4

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit

kg 1,4-DB eq

5

Zoutwater aquatische ecotoxiciteit

kg 1,4-DB eq

6

Terrestische ecotoxiciteit

kg 1,4-DB eq

7

Fotochemische oxydantvorming

kg C2H4

8

Verzuring

kg SO2 eq

9

Vermesting

kg PO4 eq

10

Uitputting biotische grondstoffen

kg Sb eq

11

Uitputting abiotische grondstoffen

kg Sb eq

12

Uitputting energie fossiel

kg Sb eq

13

Landgebruik

m2
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8.
Bronomschrijving
Om de kwaliteit van de gegevens inzichtelijk te maken is er een bronomschrijving beschikbaar.
Alleen voor materialen en processen uit de DuboCalc Bibliotheek is deze verplicht ingevuld. Per
Materiaal en Proces kunnen er meerdere brongegevens voorkomen (Tabel 39: Bevindingen
Schermindeling).

Tabel 4: Brongegevens
Informatie
Bron

Omschrijving

Datakwaliteit
Invoer

Opmerkingen
Voor de kenmerken tezamen zijn bronnen (tenminste één)
aangegeven. De bronomschrijving kent de volgende
onderdelen die verplicht zijn ingevuld:
1. Naam organisatie
2. Bronomschrijving (en eventueel een broncode)
3. Datum
De omschrijving is een vrij tekstveld met aanvullende informatie
die het voor de gebruiker duidelijker maken waar de kenmerken
betrekking op hebben
De datakwaliteit is vastgelegd in de Nationale Database. Hier
wordt volstaan met een verwijzing naar de Nationale Database.
De invoer is verplicht omschreven in drie velden:
1. naam van de invoerder (automatisch gegenereerd aan
de hand van gebruikersnaam, of handmatig bij overname
gegevens Materialen, Processen of Items)
2. naam van de organisatie (facultatief)
3. datum en tijd aanmaken (automatisch gegenereerd)
4. datum en tijd laatste wijziging (automatisch gegenereerd)

9.
Afvalscenario
Middels het afvalscenario’s wordt in DuboCalc bepaald hoe bepaalde materiaaltypes verwerkt
worden bij het einde van de Levensduur van en bij uitval en afval gedurende het bouwproces. Een
afvalscenario bestaat uit alle combinaties van methoden om materiaal te verwerken
(verwerkingsroutes) en materiaaltypen in DuboCalc. Per combinatie wordt aangegeven welke
processen er nodig zijn om het materiaal volgens die methode te verwerken.
10.
Vrijkomend materiaal
Naast het toevoegen van materialen kan er tijdens de Levensduur van een project ook materiaal
vrijkomen. Hiertoe kunnen items worden toegevoegd aan ontwerpvariant die in de
Projectomgeving worden aangemerkt als Vrijkomend Materiaal.
11.

Transport wijzigbaar
Als een item is aangemerkt als transport item, dan kan in DuboCalc Project worden
afgeweken van het standaard aantal kilometers.
12.
Kilometers
In de Bibliotheek is voor het transport naar de bouwplaats in de items een aantal standaard
kilometers opgenomen.
13.
Energie
Items kunnen worden aangemerkt als Energie item met als resultaat dat de milieu-effecten van het
item worden toegekend aan de Gebruiksfase van het bovenliggende Element of de bovenliggende
Variant wanneer ze worden toegepast in DuboCalc Project. Het is ook mogelijk om de milieueffecten van het item toe te kennen aan de Bouwfase van het bovenliggende Element of de
bovenliggende Variant wanneer ze worden toegepast in DuboCalc Project.
Een energie-item heeft geen materiaaltype.
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14.
Levensduur wijzigbaar
Items kunnen worden aangemerkt als ‘Levensduur wijzigbaar’. Dit maakt het, in tegenstelling tot
de andere Items mogelijk om in DuboCalc Project voor een dergelijk item de Levensduur aan te
passen.

3.4 Toelichting fasen
Items hebben een uitwerking naar fasen van de levenscyclus:
1. Bouw
2. Gebruik
3. Onderhoud
4. Einde levensduur.
Binnen elk van de verschillende fasen kunnen objecten worden gekoppeld (zie paragraaf
Toelichting Objectkoppelingen voor alle mogelijke koppelingen tussen objecten en de fasen van
bovenliggende objecten).
De fasen van de Varianten en elementen worden berekend uit de onderliggende Items. Het is niet
mogelijk om items toe te voegen aan een fase onder een element of variant, m.u.v. het energieitem. En energie-item kan zowel in de bouw als in de gebruiksfase worden toegevoegd.
De bijbehorende rekenregels zijn uitgewerkt in bijlage 2 Rekenregels Rekenmodule.

3.4.1 Items in de Bibliotheek
Voor Items in DuboCalc Bibliotheek geldt dat de MKI per fase wordt bepaald door de volgende
factoren:
1
Bouw
Materialen en processen
Selectie van materialen en processen die nodig zijn voor het bouwproces, met per Item informatie
over Uitval, Bouwafval en Afvalscenario.
I. Uitval
Uitval is dat gedeelte van Items dat wel wordt aangevoerd, maar niet functioneel kan worden
gebruikt en met het Afvalscenario voor Bouwafval en –uitval wordt verwerkt.
Uitval is een verplicht veld en wordt uitgedrukt als percentage van de hoeveelheid van het
betreffende item, in een geheel getal met een minimale waarde van 0% en een maximale waarde
van 100%.
II. Bouwafval
Bouwafval is het gedeelte van Items dat tijdens de bouwfase functioneel wordt gebruikt, waarna het via
het Afvalscenario voor Bouwafval en -uitval wordt verwerkt.

Bouwafval is een verplicht veld, uitgedrukt als percentage van het betreffende object, in een
geheel getal met een minimale waarde van 0% en een maximale waarde van 100%.
III. Afvalscenario
In de Bibliotheek zijn verschillende afvalscenario’s beschikbaar. Per item moet aangegeven
worden welk afvalscenario het bouwafval en uitval verwerkt worden.
IV. Transport
Ten behoeve van het transport zijn per item transprocessen (eenheid tonkm) opgenomen. De MKI
van transport wordt bepaald door aantal kilometers te vermenigvuldigen met het gewicht van het
materiaal.
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2
Gebruik
a. Energiegebruik
Selectie van Processen die nodig zijn tijdens de gebruiksfase van het item gedefinieerd per jaar.
De invoereenheid is duidelijk zichtbaar in het scherm.
b. Uitloging en afspoeling
Selectie van uitlogingsprocessen die tijdens de gebruiksfase van het item optreden per jaar.

3
Onderhoud
a. Vervanging materialen en processen.
Is niet van toepassing in de DuboCalc Bibliotheek.
Een Materiaal of Proces toegevoegd aan een item wordt binnen dat item niet vervangen.
b. Onderhoudsregime
Er kan sprake zijn van (klein) onderhoud dat door de gebruiker van de DuboCalc Bibliotheek
gespecificeerd moet worden .
Hiertoe maakt hij een selectie van Materialen en Processen. De gebruiker kan Materiaal
toevoegen en bijbehorend afval opgegeven, dat wordt verwerkt conform het Afvalscenario van de
einde levensduur.
Bij elk Materiaal en Proces onder 3b moet een onderhoudsinterval (in jaar) op worden geven (oj).
Het onderhoudsinterval wordt dus berekend per onderhoudsproces of onderhoudsmateriaal.
De Rekenmodule houdt rekening met het onderhoudsinterval van een onderliggend object uit de
onderhoudsfase. Als het betreffende object (i) een levensduur van 10 jaar heeft en het
onderliggende object (j) een onderhoudsinterval van 1 jaar, dan wordt het (onderhouds)object
10/1-1=9 keer aangeroepen. Voor het aantal onderhoudsbeurten gelden de volgende rekenregels:
hO,j
=
li/oj -1 indien oj < li
0
indien oj ≥ li
waarbij hO,j een breuk mag zijn
Het Onderhoudsinterval wordt uitgedrukt in jaren en is duidelijk zichtbaar in het scherm. Het is een
reëel getal groter dan nul. Het wordt niet automatisch/default ingevuld. Het onderhoudsinterval
wordt aan de gebruiker gepresenteerd als frequentie (“1 * per X jaar”) maar intern als interval
afgehandeld.
Het totaal aantal keren dat een Materiaal of proces wordt aangeroepen binnen de levensduur van
het item (op basis van het onderhoudsinterval) wordt gepresenteerd.
4
Einde levensduur
a. Sloop
Selectie van materialen en processen die nodig zijn voor de sloop van een werk.
b. Afvalscenario
In de Bibliotheek zijn verschillende afvalscenario’s beschikbaar. Per item moet aangegeven
worden welk afvalscenario in de einde levensduur fase wordt toegepast.
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3.4.2 Items in DuboCalc Project
Voor Items in DuboCalc Project geldt dat de MKI per fase wordt bepaald door de volgende
factoren:

1
Bouw
Materialen en processen
Er kunnen in DuboCalc Project geen materialen en Processen worden toegevoegd aan een item.
I. Uitval
Het uitval percentage kan niet worden aangepast in DuboCalc Project.
II. Bouwafval
Het afval percentage kan niet worden aangepast in DuboCalc Project.
III Afvalscenario
In de Bibliotheek zijn verschillende afvalscenario’s beschikbaar. Per item moet aangegeven
worden welk afvalscenario het bouwafval en uitval verwerkt worden.
IV. Transport
Bij items die in de Bibliotheek als transport-items zijn aangemerkt kan in DuboCalc Project het
aantal kilometers worden aangepast. De MKI van transport wordt bepaald door aantal kilometers
te vermenigvuldigen met het gewicht van het materiaal.
V Vrijkomend materiaal
Een item kan als vrijkomend materiaal worden aangemerkt. Wanneer een item als vrijkomend
materiaal is aangemerkt worden de milieueffecten van de sloopfase en het afvalscenario van het
item toegerekend aan de bouwfase van het bovenliggende object.
2
Gebruik
Er kunnen in de gebruiksfase in DuboCalc Project geen Materialen en Processenworden
toegevoegd aan een item.
3
Onderhoud
In DuboCalc Project wordt het aantal vervangingen van het Item berekend op basis van de
levensduur van het item en de levensduur van het bovenliggende object.
Bij items die in de Bibliotheek als levensduur-item zijn aangemerkt kan in DuboCalc Project de
levensduur worden aangepast.
4
Einde levensduur
Afvalscenario
Afhankelijk van de toepassing van het item binnen het project kan er gekozen worden om voor een
afwijkend Afvalscenario dan wat er in de Bibliotheek als default gedefinieerd is.
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3.4.3 Varianten en Elementen in DuboCalc Project
Voor Varianten en Elementen in DuboCalc Project wordt de MKI per fase bepaald door
onderstaande factoren:
1
Bouw
Items
De in de bouwfase van onderliggende objecten opgenomen materialen en processen.
Energie
Bij een energie-item kan onder het element/variant worden aangegeven of de milieu-effecten van
het item moeten worden toegekend aan de bouwfase of aan de gebruiksfase.
Afvalscenario.
De bijdrage van het verwerken van de uitval en afval conform het afvalscenario van de
onderliggende objecten.
2
Gebruik
Items
De in de gebruiksfase van onderliggende objecten opgenomen processen die het energieverbruik
per jaar uitdrukken.
Energie
Bij een energie-item kan onder het element/variant worden aangegeven of de milieu-effecten van
het item moeten worden toegekend aan de bouwfase of aan de gebruiksfase.
3
Onderhoud
In DuboCalc Project wordt het aantal vervangingen van het Element berekend op basis van de
levensduur van het Element en de levensduur van het bovenliggende object (Variant of Element).
Bij een vervanging worden de bouwfase en de eindelevensduur fase van de onderliggende
objecten opgenomen in de berekening.
4
Einde levensduur
Items
De in de einde levensduurfase van de onderliggende objecten opgenomen materialen en
processen.
Afvalscenario.
De bijdrage van het verwerken van de afval bij het verwijderen van de constucie conform het
afvalscenario van de onderliggende objecten.
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3.5 Toelichting objectkoppelingen
In DuboCalc kunnen objecten aan elkaar worden gekoppeld middels selectie van een object. Het
selecteren en koppelen is echter aan regels gebonden.
Onderscheid wordt gemaakt in:
• Structuurkoppelingen voor Elementen.
Elementen worden fase-onafhankelijk gekoppeld aan Varianten en Elementen.
• Fase specifieke Objectkoppelingen voor Items, Materialen en Processen.
De milieueffecten van de Items worden per fase gekoppeld aan de desbetreffende fase van het
bovenliggende Object (Variant of Element). Uitzondering hierop is een ‘Energie item’ waarvan de
milieu-effecten standaard worden gekoppeld in de Gebruiksfase maar ook toegewezen kunnen
worden aan de Bouwfase.
Aan Varianten en Elementen worden Items gekoppeld in de Bouw fase. Uitzondering hierop is een
‘Energie item’ wat standaard wordt gekoppeld in de Gebruik fase maar ook toegewezen kan
worden in de Bouw fase.

Fasekoppeling en de rekenmodule
Binnen de rekenmodule worden de gesommeerde milieueffecten verdeeld over de vier fasen.
Daarmee ontstaat inzicht in het belang van de verschillende fasen van het ontwerp. Er wordt
daarom onderscheid gemaakt tussen de milieueffecten van een object in de fase Bouw, Gebruik,
Onderhoud of Einde levensduur.
Voor de fasen worden voor de aangeroepen objecten (stel Y) de gesommeerde milieueffecten
verdeeld over de fasen van het object (stel X) waarin ze worden aangeroepen. De fase bouw van
object Y wordt dan toegerekend aan de fase bouw van object X. De fase Gebruik en Onderhoud
van object Y aan de fase Gebruik en Onderhoud van object X, etc.etc.
In een tabel ziet dat er als volgt uit:
Tabel 5: Toewijzing van fase van onderliggend object Y aan bovenliggend object X.
Fasen van onderliggend Item Y

Fasen van Element X

Bouw
Bouw
Gebruik
Onderhoud
Einde levensduur

Gebruik

Onderhoud

Einde
levensduur

+

v
+

+
+
v

v : op basis van het aantal vervangingen worden de bouw en de einde levensduurfase een aantal
keer meegnomen in de berekening van de onderhoudsfase van het bovenliggende element.
+ : de milieueffecten van een element in een bepaalde fase is gelijk aan de som van de
milieueffecten van de onderliggende items in diezelfde fase.
Dit betekent dat de fasen van elementen en varianten rechtstreeks te berekenen zijn uit de
onderliggende items en dus niet (als aparte fasen) behoeven te worden ingevuld.
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4 DuboCalc applicaties
4.1 Kenmerken DuboCalc applicaties
DuboCalc Bibliotheek is een webapplicatie te gebruiken binnen het RWS netwerk .
DuboCalc Project is een Windows forms applicatie te gebruiken als stand alone software. Wel
wordt de mogelijkheid geboden om de onderliggende Bibliotheek database te delen op een
netwerk omgeving.
Dit hoofdstuk beschrijft uitgangspunten voor beide applicaties.

4.2 Uitgangspunten software ontwikkeling
De uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp van de DuboCalc software zijn:
1.

DuboCalc Project moet zowel stand-alone kunnen draaien als in een netwerkconfiguratie.
Elke gebruiker heeft daarbij alleen toegang tot zijn eigen project, er is geen sprake van
(gelijktijdig) gedeeld gebruik van projecten.

2.

DuboCalc Project kan worden gebruikt op (client/server) computersystemen van alle
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
Op dit moment wordt binnen Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van Operating Systeem:
Windows XP Professional versie 2002 service Pack 1 op de clients;
DuboCalc Project zal deze versie en nieuwere versies ondersteunen.
De clients/servers binnen een locatie zijn met elkaar verbonden via LAN. De
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en de vestigingen van een onderdeel zijn met
elkaar verbonden via het V&Wnet (het zgn. WAN).

3.

DuboCalc Bibliotheek kan worden gebruikt in een Multi-user omgeving waarbij de data in
Bibliotheek database centraal wordt opgeslagen in een database server.

4.

DuboCalc wordt bijvoorkeur gebouwd op basis van standaard software pakketten of
componenten, zonder gebruik van versie afhankelijke runtime libraries.
Andere belangrijke software standaarden zijn:
Databases: MS-SQL2005, MySQL, MS-Access, Oracle;
Webtoepassingen: ASP.NET, Perl, PhP, MySQL;
Het gebruik van versie afhankelijke broncode libraries dient zoveel mogelijk beperkt te
worden.

5.

DuboCalc Project wordt middels een installatiescript correct werkend geïnstalleerd (
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Tabel 40: Bevindingen Techniek).
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4.3 Algemene eisen User Interface
De user interface dient de volgende algemene eigenschappen te bezitten:
1.

De User Interface van DuboCalc Bibliotheek is beschikbaar via de web browser Internet
Explorer versie 6 en hoger.
2. DuboCalc Bibliotheek en DuboCalc Project is een intuïtief en gebruiksvriendelijk software
systeem.
3. De User Interface van DuboCalc Bibliotheek en DuboCalc Project is Nederlandstalig.
4. DuboCalc Bibliotheek en DuboCalc Project bevat een scherm met het logo van DuboCalc,
beknopte informatie over het programma en de eigenaren, contactinformatie, een disclaimer,
het versienummer en de versiedatum.
5. De schermindeling moet overzichtelijk zijn.
Toelichting: niet te veel informatie op één scherm, helder onderscheid tussen invoervelden en
tekstvelden, belangrijkste informatie op de voorgrond, zo min mogelijk schermen achter
elkaar.
6. Invoerschermen, helpteksten en uitvoerschermen moeten visueel duidelijk te onderscheiden
zijn.
7. DuboCalc heeft een uitgebreide helpfunctie. Bij elk scherm, elke knop en elke invulcel is een
helpfunctie beschikbaar. De gebruiker krijgt zowel uitleg krijgt over de werking van de
DuboCalc-software als de benodigde invoer (LCA-inhoud).
De helpfunctie kan worden geactiveerd door de functie “Help” in het menu en door de
functietoets. De helpfunctie wordt gestart en gaat direct naar de juiste bladzijde. De
helpfunctie kent een inhoudsopgave en een zoekfunctie. De helpfunctie besteed ruime
aandacht aan de toelichting van het rekenmodel, onderbouwd door voorbeelden (Tabel 34:
Bevindingen Help).
8. DuboCalc voldoet aan de response tijden zoals gedefinieerd in het Programma van Eisen
(Tabel 35: Bevindingen Performance).
9. Uitkomsten van berekeningen binnen DuboCalc zijn consistent. In identieke situaties moet de
berekening hetzelfde resultaat leveren (Tabel 36: Bevindingen Presentatie, Tabel 41:
Bevindingen Validatie).
10. DuboCalc Project maakt, in tegenstelling tot eerdere versies van de software geen gebruik
van vensters die ten opzichte van elkaar verplaatsbaar zijn en op diverse posities in het
scherm geplaatst kunnen worden (dockable windows). Het scherm wordt met vaste
componenten ingevuld (Tabel 39: Bevindingen Schermindeling).
11. DuBoCalc Project beschikt over een Autosave optie waarvan de interval door de gebruiker te
configureren is.
12. DuboCalc bevat zoekfunctionaliteit waarbij gezocht kan worden naar op basis van tekst en
de meest relevante zoekresultaten worden getoond. Hierbij wordt bij items (DuBoCalc Project
en DuboCalc Bibliotheek) gesorteerd in de volgende volgorde :
1. komt de zoektekst voor in de naam van het item
2. komt de zoektekst voor in de omschrijving van het item
3. komt de zoektekst voor in de naam van de aan het item gekoppelde materialen en
processen.
Voor materialen en processen geldt dat de zoekresultaten worden gesorteerd op:
1. komt de zoektekst voor in de naam van het materiaal/proces
2. komt de zoektekst voor in de omschrijving van het materiaal/proces
Daarnaast is er binnen de DuboCalc Bibliotheek een zoekstructuur aanwezig.
De zoekstructuur voor materialen en processen blijft gelijk aan de huidige zoekstructuur. De
zoekstructuur voor items wordt gemaakt op basis van de RAW-catalogus
resultaatsbeschrijvingen.
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5 DuboCalc Bibliotheek
5.1 Introductie en kenmerken DuboCalc Bibliotheek
De DuboCalc Bibliotheek is het onderdeel van DuboCalc waarin de materialen, processen en
items worden beheerd die nodig zijn om binnen DuboCalc Project de milieuberekeningen uit te
voeren.
In de DuboCalc Bibliotheek worden de volgende gegevens beheerd:
1. Lijst met milieueffecten en eenheden. Dit vormt de basis voor DuboCalc.
2. Materialen en Processen. Dit zijn de bouwstenen op het laagste niveau.
3. Items. Items zijn samengesteld uit Materialen en/of Processen.
4. Monetarisatieset, waarmee de Rekenmodule de MKI kan berekenen.
5. Lijst met Materiaaltypen
6. De afvalverwerkingsscenario’s per Materiaaltype
Het beheer en de verspreiding van deze gegevens is centraal geregeld en voorbehouden aan de
medewerkers van de organisatie die hiervoor verantwoordelijk zijn gesteld.
Daarnaast is de rekenmodule ook beschikbaar binnen de Bibliotheek en berekent de MKI van
Materialen, Processen en Items. Hierbij wordt echter niet rekening gehouden met vervangingen op
basis van Levensduur omdat deze gegevens niet in de Bibliotheek gedefinieerd worden.
Dit hoofdstuk beschrijft de Gebruikers, de werkwijze rondom het vrijgeven van de DuboCalc
Bibliotheek en de functies voor het beheer van de DuboCalc gegevens.

5.2 Gebruikers
De DuboCalc Bibliotheek moet gebruikt kunnen worden door meerdere gebruikers. Voor een
gecontroleerd proces van bewerken van milieugegevens, de vrijgave van een nieuwe versie van
de milieudatabase en het ter beschikkingstellen daarvan aan de Dubocalc gebruikers, is het
noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen verschillende soorten gebruikers. In de
gebruikersbeheer functionaliteit worden daartoe gebruikers toegekend aan de verschillende rollen.
Middels dit autorisatiemechanisme kan aan gebruikers een of meerdere rollen toegekend worden.
Gebruikers zijn medewerkers die de data in de Bibliotheek bewerken. Bij het toekennen van
gebruikers aan rollen zijn slechts gebruikers zichtbaar die via de Applicatie-/Systeembeheerder
(Active directory van Microsoft Server) toegang hebben gekregen tot de DuboCalc Bibliotheek.

5.2.1 Rollen
Op rolniveau worden de rechten toegewezen aan objecten in de database en aan de functionaliteit
binnen de applicatie. De volgende rechten kunnen worden gebruikt:
• Lezen:het object is slechts zichtbaar voor de gebruiker
• Schrijven: het object kan worden aangepast
• Toevoegen: een nieuwe instantie van een object kan worden aangemaakt
• Verwijderen: het object kan worden verwijderd uit de database
• Uitvoeren: bepaalde functionaliteit kan worden uitgevoerd (specifiek voor de
gebruikersinterface)
In de DuboCalc Bibliotheek onderscheiden we de volgende rollen:
1. Applicatiebeheerder;
2. Bewerker (LCA-expert of modellerings-expert)
3. Uitgever
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Een gebruiker kan worden toegewezen aan meerdere rollen. Dit kan leiden tot conflicterende
rechten. In dit geval hanteert het autorisatiemechanisme (zie afbeelding 1 voor de werkwijze) altijd
de rechten van de rol die op het betreffende object of functionaliteit de meest ruime gedefinieerde
rechten kent.

a)

Functioneelbeheerder

De beheerder heeft de mogelijkheid om rollen te definiëren door middel van het toewijzen van
rechten op objecten en functionaliteit. Verder wijst de beheerder gebruikers die middels hun
Windows account toegang hebben gekregen tot de applicatie, toe aan de gedefinieerde rollen. De
beheerder voegt dus zelf geen gebruikers toe aan de applicatie. Het toevoegen en verwijderen van
een gebruiker gaat via systeembeheerders van het RWS computernetwerk.

b)

Bewerker

De rol Bewerker heeft de beschikking over alle functionaliteit voor het bewerken van de data in
Bibliotheek.
De bewerkingen van de milieugegevens vinden plaats in de nog niet vrijgegeven versie van de
Bibliotheek.

c)

Uitgever

De gebruiker met de rol Uitgever is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de Milieudata en
modelleringsdata aan de gebruikers van DuboCalc software. Alle data wordt in dit geval
meegenomen in een publieke versie van de DuboCalc Bibliotheek.

5.3 Aanloggen
Bij het opstarten van de DuboCalc Bibliotheek wordt de gebruiker automatisch aangelogd zonder
dat hij een gebruikersnaam en wachtwoord hoeft op te geven. Hiervoor moet de gebruiker wel
door Applicatie-/Systeembeheer van het RWS computernetwerk (active directory) toegevoegd
worden aan de gerechtigde gebruikers van de DuboCalc Bibliotheek.
Alleen om aan te loggen als beheerder om rollen toe te wijzen aan gebruikers en gebruikers
rechten te geven op Werkdocumenten, moet de gebruiker binnen de applicatie via een menu-optie
aanloggen met een Gebruikersnaam en wachtwoord.

5.4 Vrijgave van nieuwe versie milieudatabase
Wanneer een versie van de Bibliotheek wordt vrijgegeven, wordt deze middels “SQL INSERT”
scripts aan de gebruikers van DuboCalc Project aangeboden. Deze scripts voegen alle data van
de nieuw vrijgegeven versie toe aan de database die gebruikt wordt door DuboCalc Project.

5.4.1 SQL insert script voor nieuwe release
Als een versie van de Bibliotheek wordt gepubliceerd, worden de update scripts voor de
gedistribueerde Bibliotheek database gegenereerd op een vooraf in de instellingen te definiëren
locatie op het netwerk. DuboCalc Bibliotheek biedt de gebruiker hiervoor een wizard om deze
scripts te creëren en vervolgens te plaatsen op het netwerk. Daarnaast beschikt de applicatie over
File Transfer Protocol (FTP) functionaliteit waarmee de scripts van de vrijgegeven Milieudatabase
op een download locatie op het internet geplaatst kan worden. Hiermee is de nieuwe versie van de
Milieudatabase beschikbaar voor de DuboCalc gebruiker.
Het gebruik van SQL scripts biedt naast het uitrollen van een nieuwe release tevens de
mogelijkheid om het formaat van de database aan te passen. Met dit mechanisme is het daardoor
mogelijk om aanpassingen aan de structuur door te voeren en deze te distribueren, indien nodig.
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5.4.2 Vrijgave proces
Alleen een gebruiker met de rol ‘Uitgever kan een versie van de Bibliotheek vrijgeven. Vrijgeven
van een nieuwe versie verloopt als volgt.
De gebruiker met de rol ‘Uitgever’ opent de huidige versie van de Bibliotheek. Hij selecteert de
optie vrijgeven. Deze optie start de vrijgave wizard. De vrijgave wizard leidt de gebruiker
stapsgewijs door het vrijgave proces. In de wizard worden de volgende handelingen uitgevoerd:
• De versie van de laatst vrijgegeven Bibliotheek wordt opgehaald.
• De gebruiker stelt het versie nummer van de nieuw vrij te geven Bibliotheek in.
• De wizard creëert de SQL scripts en plaatst dit op de locatie die in de instellingen van de
applicatie zijn gedefinieerd.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het vrijgave proces:

Kopie van
Masterdocument
versie 2

Masterdocument
versie 1

Vrijgeven
SQL server
database
Vrijgegeven
versies
(archief)

SQL server
database
Milieubibliotheek

Kopie van
Masterdocument
versie 1

Masterdocument
versie 2
MS Access
document
versie 2

Afbeelding 1: Vrijgave proces

5.5 Functies categorie-indeling objecten en selectie objecten
Om de objecten eenvoudig te kunnen selecteren voor bewerking zijn deze gecategoriseerd. Zowel
Items als Materialen/Processen hebben een eigen categorie indeling.

Beheersfuncties objectselectie
De gebruiker met rol Bewerker onderhoudt/beheert deze indeling rechtstreeks in van de in
bewerking zijnde versie van de Bibliotheek (invoeren, wijzigen, verplaatsen en verwijderen). Een
categorie kan alleen worden verwijderd als deze categorie geen objecten bevat.

Functionele Specificatie DuboCalc

34

Naast het selecteren van objecten op categorie kan de gebruiker ook zoeken op basis van geheel
of gedeeltelijk ingevulde criteria van de gegevens van de materialen, processen of items die
worden beheerd binnen de DuboCalc Bibliotheek. Ook het raadplegen van de
monetariseringsfactoren en afvalverwerkingscenario’s gebeurt op dezelfde wijze. De
geselecteerde gegevens kunnen worden afgedrukt op de beschikbare printers.

5.6 Kenmerken en functies lijsten milieueffecten en eenheden
5.6.1 Beheer milieueffecten
De DuboCalc bibliotheek bevat een lijst met maximaal 20 milieueffecten (zie tabel 3 in hoofdstuk
3).
De gebruiker met de rol Bewerker kan de naam van milieueffecten wijzigen en toevoegen tot
maximaal 20. Het verwijderen van milieueffecten kan niet uitgevoerd worden via de Gebruikers
interface. Bij toekomstige aanpassingen op dit gebied moet dit uitgevoerd worden door een
systeemontwikkelaar.
De systematiek voor het distribueren van een nieuwe versie van de DuboCalc Bibliotheek zorgt er
tevens voor dat database updates ten behoeve van dergelijke aanpassingen ook worden verwerkt
in de database van de gedistribueerde DuboCalc Project applicatie.

5.6.2 Beheer grootheden/eenheden
De DuboCalc database bevat een lijst met grootheden en de bijhorende eenheden (zie Tabel 2).
De gebruiker met de rol Bewerker kan nieuwe eenheden toevoegen aan de lijst, de naam van
de eenheden wijzigen of eenheden verwijderen. Eenheden kunnen alleen worden verwijderd
wanneer deze nergens worden gebruikt.
Indien er meerdere eenheden per grootheid zijn gedefineerd dan dient de omrekenfactor van de
eenheid naar de default eenheid (omrekenfactor 1) te worden toegevoegd.

5.7 Kenmerken en Functies van Materialen en Processen
De kenmerken van Materialen en Processen zijn te vinden in hoofdstuk 3. In Bijlage 7 tabel 21
worden de functies met betrekking tot Materialen en Processen in de DuboCalc Bibliotheek
samengevat. In deze paragraaf worden de functies nader toegelicht die niet voor zichzelf spreken
en niet eerder zijn toegelicht. Er wordt gesproken over “de gebruiker”; hiervoor moet worden
gelezen de gebruiker die de rol heeft van Bewerker.
Aanmaken Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Het aanmaken start met het opgeven van een nieuwe unieke naam. Dit wordt gevalideerd door de
applicatie. Hierna dienen alle verplichte gegevens te worden ingevuld hoofdstuk 3, Tabel 1.Het
nieuwe object kan vervolgens worden opgeslagen.
Indien niet alle verplichte variabelen zijn ingevuld, dan krijgt de gebruiker hiervan een melding. Het
betreffende object kan niet in een project worden gebruikt tot alle verplichte gegevens alsnog zijn
ingevuld. Het is grafisch zichtbaar wanneer een incompleet object wordt geselecteerd.
De gebruiker slaat het betreffende object op in de door hem geselecteerde categorie.
Kopiëren Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Kopiëren van een of meerdere objecten levert een of meerdere identieke kopieën op, waarbij alle
gegevens worden gekopieerd. De gebruiker moet de nieuwe objecten nieuwe (unieke) namen
geven die nog niet in de DuboCalc Bibliotheek voorkomen, waarna de gegevens van de
betreffende objecten gewijzigd kunnen worden.

Functionele Specificatie DuboCalc

35

Wijzigen Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Alle kenmerken van een object (zoals getoond in Tabel 1) kunnen worden gewijzigd, waaronder
bijvoorbeeld de categorie waarin het object is geplaatst en of het Afvalscenario overrulebaar is.
Een object kan te allen tijde worden opgeslagen, onder dezelfde naam, of onder een nieuwe
naam. Als een gewijzigd object wordt afgesloten, dan krijgt de gebruiker altijd de vraag of het
gewijzigde object moet worden opgeslagen.
Deactiveren Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Voordat een object kan worden gedeactiveerd controleert de software relaties met andere
objecten in de DuboCalc Bibliotheek. Het object mag alleen worden verwijderd indien er geen
relaties bestaan met andere objecten. In het geval van een Materiaal of Proces betekent dit dat
wordt gecontroleerd of deze objecten zijn toegekend aan items in de DuboCalc Bibliotheek.
Indien het object niet kan worden gedeactiveerd, dan worden de relaties van het object getoond.
De gebruiker krijgt dan de mogelijkheid om het object in één of in alle objecten waarin het wordt
aangeroepen te vervangen door een ander object, of om de relatie met alle objecten te verbreken
(=verwijderen).
Importeren milieueffectscores Materiaal of Proces uit de Nationale Database
De milieueffectscores voor Materialen en Processen worden ingevoerd in DuboCalc. Er is
besloten aan te sluiten op de Nationale Database voor LCA data. De milieueffectscores afkomstig
uit de Nationale Database moeten kunnen worden geïmporteerd in de DuboCalc Bibliotheek
database. Hierbij worden nog niet bestaande materialen/processen toegevoegd aan de DuboCalc
database en reeds bestaande milieueffectscores van bestaande objecten geactualiseerd. Het
formaat voor deze import is afhankelijk van de mogelijkheden die de Nationale database biedt en
zal nog nader vastgesteld moeten worden.
Exporteren Materiaal of Proces uit DuboCalc Bibliotheek
Een selectie van Materialen of Processen kan worden geëxporteerd als digitaal bestand. De
milieueffectscores kunnen bovendien worden geëxporteerd als een spreadsheet dat kan worden
ingelezen in Excel 2000 of hoger. De milieueffectscores worden daarbij in opeenvolgende rijen
geplaatst.
Bijlage 7 tabel 14 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de gegevens van de
materialen en processen

5.8 Kenmerken en Functies Items
Binne DuboCalc zijn verschillende typen items beschikbaar:”normale items”, transport-items,
levensduur-items en energie-items.
De kenmerken van Items zijn te vinden in hoofdstuk 3. In Bijlage 7, Tabel 22 worden de functies
met betrekking tot Items in de DuboCalc Bibliotheek samengevat. In deze paragraaf worden de
functies nader toegelicht die niet voor zichzelf spreken en niet eerder zijn toegelicht. Er wordt
gesproken over “de gebruiker”; hiervoor moet worden gelezen de gebruiker die de rol heeft van
Bewerker.
Aanmaken, kopiëren, wijzigen, opslaan, verwijderen Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Deze functies zijn gelijk aan het wijzigen van een Materiaal of Proces (zie paragraaf 5.7, met als
uitbreiding dat voor Items alle defaults in de DuboCalc Bibliotheek database kunnen worden
gewijzigd.
Het is mogelijk om een item te verwijderen en om de naam van een bestaand item aan te passen.
Aan een item kunnen materialen en porcessen worden toegevoegd aan alle fasen.
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Importeren Item uit een Projectdocument
Deze functie is vergelijkbaar met de functie Kopiëren Materialen of Processen (zie paragraaf 6.3),
met als verschil dat alle gekoppelde objecten ook worden geïmporteerd. Voor elk te importeren
object wordt gecontroleerd of daar ook weer objecten aan gekoppeld zijn.
Voor elk gekoppeld object krijgt de gebruiker de vraag of het gekoppelde object moet worden
geïmporteerd, of dat de koppeling moet worden vervangen door een object in de DuboCalc
Bibliotheek. Daartoe wordt automatisch de DuboCalc Bibliotheek afgezocht naar een object met
dezelfde naam. Indien die wordt gevonden, dan wordt de gebruiker gevraagd of dat object moet
worden gekoppeld in plaats van het gekoppelde object uit het Projectdocument. Zo ja, dan wordt
de koppeling met het object uit het Projectdocument vervangen door een koppeling aan het
geselecteerde object uit de DuboCalc Bibliotheek. Zo nee, dan wordt het gekoppelde object weer
gecontroleerd op onderliggende objecten, Uiteindelijk wordt het gekoppelde object uit de Project
database dan opgeslagen in de DuboCalc Bibliotheek, onder een nieuwe nog niet bestaande
naam. Dit kan overigens dezelfde naam zijn als het object had in de Project database.
Exporteren Items uit DuboCalc Bibliotheek
Een selectie van Items kan worden geëxporteerd als digitaal bestand. De milieueffectscores
kunnen bovendien worden geëxporteerd als een spreadsheet dat kan worden ingelezen in Excel
2000 of hoger. De milieueffectscores worden daarbij in opeenvolgende rijen geplaatst.
Bijlage 7 tabel 15 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de gegevens van de
items

5.9 Kenmerken en Functies Monetariseringset
Het principe van monetarisering binnen de Rekenmodule wordt beschreven in hoofdstuk 2. In
deze paragraaf is de werkwijze en zijn de functies voor het beheer verder uitgewerkt.
Monetariseringset
Een monetariseringset bestaat altijd uit monetariseringsfactoren voor alle genormaliseerde
milieueffecten. Milieueffecten dienen altijd te worden genormaliseerd voor er gemonetariseerd kan
worden. Het normaliseren vindt plaats in de Nationale Database. Alle waarden voor milieueffecten
in de DuboCalc Bibliotheek zijn dus reeds genormaliseerd.
Er kunnen meerdere monetariseringsets naast elkaar bestaan. Een set monetariseringsfactoren
heeft de volgende eigenschappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

naam monetariseringset;
naam van gegenereerde milieukengetal(len);
monetariseringmatrix ;
datum invoer (automatisch gegenereerd);
bron (vrij invoerveld);
toelichting (vrij invoerveld).

Alle functies met betrekking tot Monetarisering in de DuboCalc database zijn te vinden in Bijlage
7, Tabel 16.
Beheer Monetariseringset
Het aanmaken start met het opgeven van een nieuwe van de Monetariseringset. Nu kunnen de
namen voor milieukengetallen worden ingevoerd. Hierna krijgt de gebruiker een tabel te zien met
de milieukengetallen, waarachter een reeks monetariseringsgetallen per milieueffecten moet
worden opgegeven.
Indien niet alle monetariseringsgetallen zijn ingevuld, dan krijgt de gebruiker hiervan een melding.
De betreffende Monetariseringset kan niet worden gebruikt tot alle monetariseringsgetallen alsnog
zijn ingevuld.
Eenmaal aangemaakt kan een Monetariseringset worden gewijzigd, gekopieerd en opgeslagen.
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Een Monetariseringset mag worden verwijderd, tenzij deze set wordt gebruikt in de
MilieuKostenIndicator.
De MKI wordt berekend met de monetariseringsgetallen.
Bijlage 7 tabel 24 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de
monetariseringsfactoren.

5.10 Kenmerken en Functies Afvalscenario’s
In de DuboCalc database zijn Afvalscenario’s opgenomen. Ieder Afvalscenario bestaat op zijn
beurt weer uit Verwerkingsroutes, die per Materiaaltype zijn gespecificeerd. Dit betekent dat er per
Materiaaltype één of meer Verwerkingsroutes worden aangeroepen3. Iedere Verwerkingsroute
bevat koppelingen naar onderliggende objecten.
In deze paragraaf worden achtereenvolgens beschreven: Materiaaltypen, Afvalscenario’s en
Verwerkingsroutes.
Een afvalscenario kan worden verwijderd, tenzij deze wordt gebruikt in een item.

5.10.1 Kenmerken en functies Materiaaltypen
Ieder object van het type “Materiaal” of “Item” heeft een Materiaaltype. Het Materiaaltype bepaalt
de wijze waarop het object wordt verwerkt in het Afvalscenario. Om dubbeltellingen te voorkomen
bij de afvalverwerking worden Materialen die zijn aangeroepen in een Item behandeld volgens het
Materiaaltype van het Item.
Een Materiaaltype kan op elk willekeurig niveau worden gedefinieerd (bijv. beton B35, beton,
steenachtige materialen inclusief beton, bouwmaterialen). Richtinggevend voor het niveau waarop
het Materiaaltype wordt gedefinieerd is of er een relevant onderscheid is te verwachten in
Verwerkingsroutes.
In de DuboCalc Bibliotheek worden de Materiaaltypen gedefinieerd.
Alle functies met betrekking tot Materiaaltypen in de DuboCalc database zijn te vinden in Bijlage 7
Tabel 25.
Beheersfuncties Materiaaltype
Een gebruiker kan een nieuw Materiaaltype aanmaken, de naam van een Materiaaltype wijzigen of
een Materiaaltype verwijderen.
Indien een nieuw Materiaaltype wordt aangemaakt, dan dient de gebruiker hiervoor per
Afvalscenario minimaal de volgende Verwerkingsroutes in te voeren: laten zitten, stort,
verbranden, producthergebruik vervanging (zelfde toepassing), producthergebruik substitutie
(andere toepassing) en materiaalrecycling.
Het Materiaaltype kan pas worden gebruikt als aan deze eisen is voldaan.
De naam van een Materiaaltype kan worden gewijzigd. Deze wijziging wordt automatisch
overgenomen in alle Afvalscenario’s en Verwerkingsroutes.
Een Materiaaltype kan alleen worden verwijderd indien het aan geen enkel Materiaal of Item in de
DuboCalc database is toegekend.
Bijlage 7 tabel 25 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de gegevens van de
materiaaltypen

3

Per materiaaltype wordt elke Verwerkingsroute voor een opgegeven percentage aangeroepen.

Het totaal van de aangeroepen Verwerkingsroutes bedraagt altijd 100%.
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5.10.2 Kenmerken en functies Afvalscenario’s
Kenmerken Afvalscenario’s
Een Afvalscenario heeft de volgende kenmerken:
1. naam;
2. per Materiaaltype een lijst met de Verwerkingsroutes en per Verwerkingsroute een
percentage
Er dienen minimaal 10 verschillende afvalscenario’s gedefinieerd te kunnen worden. Eén daarvan
is aangewezen als default afvalscenario voor bouwafval en uitval en één als default afvalscenario
voor einde levensduur (dit kán hetzelfde scenario zijn).
Tabel 6: Voorbeeld Afvalscenario 1 (bouwfase)

Tabel 7: Voorbeeld Afvalscenario 2 (van gebruiksfase tot einde levensduur)
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De kolommen in een Afvalscenario bestaan uit de Verwerkingsroutes, de rijen zijn de
Materiaaltypen. In elke cel kan een percentage worden ingevoerd; een lege cel betekent 0%
(verwerkingsroute wordt niet gebruikt). De percentages dienen horizontaal opgeteld altijd 100% te
bedragen.
Alle functies met betrekking tot Afvalscenario’s in de DuboCalc database zijn te vinden in Bijlage
7, Tabel 18.
Beheersfuncties Afvalscenario
Het aanmaken van een afvalscenario begint met het opgeven van een nieuwe naam, waarna de
gebruiker een matrix te zien krijgt met als kolommen alle Verwerkingsroutes en als rijen alle
Materiaaltypen en een laatste rij “Overige materiaaltypen”. Normaal gesproken zal de gebruiker in
alle rijen percentages invullen, maar dit is niet noodzakelijk. De laatste rij met “Overige
Materiaaltypen” dient in ieder geval te worden ingevoerd. Alle Materiaaltypen waarvan de rijen niet
zijn ingevoerd worden volgens de percentages Verwerkingsroutes in deze rij verwerkt.
De software controleert of de percentages voor de Verwerkingsroutes binnen één rij optellen tot
100%. Het Afvalscenario kan pas worden gebruikt indien alle rijen waarvoor percentages zijn
ingevuld optellen tot 100%.
Eenmaal aangemaakt kan een Afvalscenario worden gewijzigd, gekopieerd en opgeslagen.
In een Afvalscenario kunnen alleen de naam en de percentages worden gewijzigd.
Een Afvalscenario kan worden verwijderd, met uitzondering van de Afvalscenario’s die als default
zijn aangewezen.
Bijlage 7, Tabel 18 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de afvalscenario’s.

5.10.3 Kenmerken en functies Verwerkingsroutes
Kenmerken Verwerkingsroutes
Een Verwerkingsroute heeft de volgende kenmerken:
1.
2.

naam;
per Materiaaltype een koppeling aan een willekeurig aantal Processen. De koppeling
bestaat uit een waarde (hoeveelheid), een eenheid en de naam van het object.

Er kunnen maximaal 20 Verwerkingsroutes worden gedefinieerd. De volgende default
Verwerkingsroutes zijn minimaal aanwezig:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

laten zitten;
stort;
verbranden;
producthergebruik vervanging (zelfde toepassing);
producthergebruik substitutie (andere toepassing);
materiaalrecycling.

Tabel 8: Voorbeeld Verwerkingsroute
Materiaaltypen

Verwerkingsroute Stort (per ton van een
Materiaaltype)
waarde

eenheid

gekoppeld object4

25

tonkm

transport truck 28ton

1

ton

stort gemiddeld bouwafval

beton ongewapend

25

tonkm

transport truck 28ton

1

ton

stort beton ongewapend

beton gewapend

25

tonkm

transport truck 28ton

1

ton

stort beton gewapend

niet gespecificeerd

etc.

Bijlage 7 tabel 27 geeft het overzicht van de functies voor het beheren van de gegevens van de
verwerkingsroutes.
Aanmaken Verwerkingsroute
Het aanmaken van een verwerkingsroute begint met het opgeven van een nieuwe naam, waarna
de gebruiker een lijst te zien krijgt met alle Materiaaltypen en een laatste rij met “overige
Materiaaltypen”.
De gebruiker kan nu een Materiaaltype selecteren waarna er 1 of meerdere Processen kunnen
worden toegevoegd. Normaalgesproken zal de gebruiker voor alle Materiaaltypen een
Verwerkingsroute definiëren, maar dit is niet noodzakelijk. De Verwerkingsroute voor “overige
Materiaaltypen” dient in ieder geval te worden ingevoerd. Alle Materiaaltypen waarvoor geen
Verwerkingsroutes zijn ingevoerd worden volgens verwerkt volgens de Verwerkingsroutes voor
“overige Materiaaltypen”.
Wijzigen Verwerkingsroute
Alle gegevens (inclusief de naam) die in een Verwerkingsroute kunnen worden ingevoerd kunnen
ook worden gewijzigd.
Verwijderen Verwerkingsroute
De zes default Verwerkingsroutes kunnen niet worden verwijderd. Overige Verwerkingsroutes
kunnen worden verwijderd. De gebruiker krijgt daarbij een waarschuwing dat alle Afvalscenario’s
hierop moeten worden aangepast, omdat de som van de procentuele mix altijd 100% moet zijn.
Indien het verwijderen van de Verwerkingsroute ertoe leidt dat in een Afvalscenario een rij niet
meer optelt tot 100%, dan krijgt de gebruiker de gelegenheid dit aan te passen. Zolang dit niet is
aangepast zijn de betreffende Afvalscenario’s niet beschikbaar in DuboCalc.

5.11 Tonen relaties tussen objecten
De gebruiker kan relaties tussen objecten in de DuboCalc Bibliotheek opvragen. Er wordt een
materiaal of proces geselecteerd, waarna alle items waarin het geselecteerde materiaal of proces
voorkomt worden getoond. De uitvoer kan op het scherm worden getoond of worden geprint.

4

Deze cel kan meerdere koppelingen bevatten.
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5.12 Rapportage/export
In de DuboCalc Bibliotheek heeft een aantal rapportage/export mogelijkheden.

5.12.1 Rapportage
De volgende standaard rapportage’s zijn in de DuboCalc Bibliotheek beschikbaar om te kunnen
printen:
• Bouwsteen eigenschappen
• Bouwsteen milieu-effecten
• Bouwsteen verantwoording
• Items eigenschappen
• Items materialen en processen
• Items milieu-effecten
• Items verantwoording
Bouwsteen Eigenschappen geeft van de materialen en processen per categorie een overzicht van:
• Naam
• Type
• Hoeveelheid
• Eenheid
• MKI
Bouwsteen Milieu-effecten geeft van de materialen en processen per categorie een overzicht van:
• Naam
• Type
• Milieu-effecten
• MKI
Bouwsteen Verantwoording geeft van de materialen en processen per categorie een overzicht
van:
• Type
• Naam
• Omschrijving
• Brongegevens
• Datakwaliteit
Items Eigenschappen geeft van de items per categorie een overzicht van:
• Naam
• Hoeveelheid
• Eenheid
• Levensduur
• Materiaaltype
• Bouwuitval
• Bouwafval
• Afvalscenario Bouw
• Afvalscenario EL
• MKI
Items Materialen en Processen geeft van de items per categorie een overzicht van de
onderiggende Materialen en processen per fase:
• naam
• hoeveelheid
• eenheid
• MKI
Items Milieu-effecten geeft van de items per categorie een overzicht van:
• Naam
• Type
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•
•

Milieu-effecten
MKI

Items Verantwoording geeft van de items per categorie een overzicht van:
• Type
• Naam
• Omschrijving
• Brongegevens
• Datakwaliteit

5.12.2 Export
Het is tevens mogelijk om de in paragraaf 5.12.1 genoemde rapporten te exporteren naar een
MS-Excel-bestand.

5.12.3 Rapporten ontwerpen op basis van XML
Voor de functioneel beheerder is het mogelijk om rapporten te ontwerpen op basis van een door
de software gecreeerd XML document met de data voor het rapport. Hiervoor is een
ontwerpomgeving beschikbaar
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6 DuboCalc Project
6.1 Introductie en kenmerken DuboCalc Project
DuboCalc Project is het onderdeel van DuboCalc waarin ontwerpvarianten van een GWW project
kunnen worden gedefinieerd en ingevuld met items uit de DuboCalc Bibliotheek. Voor deze
varianten en de individuele onderliggende objecten van een variant kan de gebruiker de MKI en de
procentuele bijdrage aan de Variant laten uitrekenen. Verder biedt DuboCalc Project de
mogelijkheid om de varianten middels de analyse module te analyseren.
Dit hoofdstuk beschrijft de functies voor het ontwerpen en analyseren met DuboCalc Project en de
werkwijze voor het actualiseren van projecten naar een nieuwe versie van de DuboCalc
Bibliotheek.

6.2 Gebruikers
DuboCalc Project kent slechts een type gebruiker. Het is daarom niet nodig om bij het opstarten
van de applicatie aan te melden. Dit betekent tevens dat alle functionaliteit van DuboCalc Project
voor iedere gebruiker beschikbaar is.

6.3 Kenmerken en Functies van Materialen en Processen
In DuboCalc Project kunnen Materialen en Processen die onderdeel zijn van een toegevoegd Item
slechts worden bekeken. Het is niet mogelijk deze Materialen en Processen aan te passen, toe te
voegen of te verwijderen.
Materialen en Processen kunnen niet worden toegevoegd aan Varianten en Elementen binnen
DuboCalc Project.

6.4 Kenmerken en Functies Items
Items worden gedefinieerd in DuboCalc Bibliotheek en kunnen toegevoegd worden aan de
onderdelen van de objectenboom van een ontwerpvariant in DuboCalc Project. Het zijn objecten
met een materiaaltype, zonder eigen milieueffecten, met ‘koppelingen’ naar onderliggende
objecten (Materialen en Processen). Het essentiële verschil met Materialen en Processen is dat
Items geen eigen milieueffecten hebben, maar wel een onderverdeling in fasen.

6.4.1 Toevoegen item uit de Bibliotheek binnen DuboCalc Project
DuboCalc bevat zoekfunctionaliteit waarbij gezocht kan worden naar op basis van tekst en de
meest relevante zoekresultaten worden getoond. Hierbij wordt bij items (DuBoCalc Project en
DuboCalc Bibliotheek) gesorteerd in de volgende volgorde :
1. komt de zoektekst voor in de naam van het item
2. komt de zoektekst voor in de omschrijving van het item
3. komt de zoektekst voor in de naam van de aan het item gekoppelde materialen en processen.

Middels zoek functionaliteit (zie paragraaf 6.13.1) kan een Item in de DuboCalc Bibliotheek
worden gevonden.
In het zoekresultatenscherm kunnen 1 of meerdere itemsgeselecteerd worden en met ‘copy /
paste’ of ‘drag and drop’ functies aan een Element of Variant worden toegevoegd.
Daarnaast is er binnen de DuboCalc Bibliotheek een zoekstructuur aanwezig.
De zoekstructuur voor items wordt gemaakt op basis van de RAW-catalogus
resultaatsbeschrijvingen.
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6.4.2 Kopiëren en verplaatsen item binnen DuboCalc Project
Een item dat reeds vanuit de DuboCalc Bibliotheek aan een ontwerpvariant is toegevoegd kan
aan een Element binnen hetzelfde project of een Element in een ander project worden
toegevoegd. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de ‘copy / paste’, ‘cut/paste’ of ‘drag and
drop’ functie.
Verder kan de volgorde van Items binnen een Element of Variant door de gebruiker bepaald
worden in de structuur van het Project. Er wordt dus niet alfabetisch gesorteerd. Default
verschijnen toegoevoegde objecten in de volgorde waarin ze worden toegevoegd.

6.4.3 Verwijderen van een item binnen DuboCalc Project
Een Item dat is toegevoegd aan een Element binnen een project kan daar uit worden verwijderd
met de verwijderfunctie. Een verwijderd Item komt in de prullenbak terecht zodat een verwijdering
nog ongedaan gemaakt kan worden.
Pas wanneer het Item uit de prullenbak wordt verwijderd is het helemaal verdwenen uit het
betreffende project.

6.5 Kenmerken en functies Elementen
De structuur van een ontwerpvariant kan worden aangemaakt door middel van Elementen.

6.5.1 Toevoegen en bewerken Elementen binnen DuboCalc Project
Binnen DuboCalc Project kunnen Elementen aan Varianten en andere Elementen worden
toegevoegd. Alle beschikbare eigenschappen van het toegevoegde Element kunnen door de
gebruiker worden ingevuld en aangepast. Default verschijnen toegevoegde objecten in de
volgorde waarin ze worden toegevoegd. De volgorde van elementen kan door de gebruiker
worden bepaald (
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Tabel 40: Bevindingen Techniek).

6.5.2 Kopiëren en verplaatsen Elementen binnen DuboCalc Project
Bestaande Elementen kunnen worden gekopieerd en onder een ander Element of Variant worden
geplakt. Het is mogelijk om meerdere Elementen tegelijk te kopieren. Deze ‘multiple-select’ kan
echter alleen gemaakt worden binnen hetzelfde niveau van de projectstructuur. Bij het maken van
een kopie worden alle onderliggende objecten altijd meegekopieerd. Het is ook mogelijk om
middels ‘drag and drop’ functionaliteit een Element te verplaatsen. Zowel kopiëren als verplaatsen
is ook mogelijk naar een ander DuboCalc Project mits deze gebaseerd is op dezelfde versie van
de DuboCalc Bibliotheek als het bron project.

6.5.3 Verwijderen Elementen binnen DuboCalc Project
Een Element dat is toegevoegd aan een project kan daar uit worden verwijderd met de
verwijderfunctie. Bij het verwijderen van een Element worden tevens alle onderliggende objecten
verwijderd. Een verwijderd Element komt in de prullenbak terecht zodat de verwijdering nog
ongedaan gemaakt kan worden. Daarbij worden ook alle onderliggende objecten weer
teruggeplaatst in het project.
Pas wanneer het Element uit de prullenbak wordt verwijderd is het helemaal verdwenen uit het
betreffende project.

6.6 Kenmerken en Functies Varianten
Een GGW project kan op meer dan 1 manier worden gerealiseerd. Daarom is het mogelijk om
binnen DuboCalc Project 1 of meer Varianten te definiëren. De volgorde van varianten in de
boomstructuur is door de gebruiker aan te passen (en dus niet alfabetisch). (Tabel 36:
Bevindingen Presentatie).

6.6.1 Toevoegen en bewerken Varianten binnen DuboCalc Project
Binnen DuboCalc Project kunnen meerdere Varianten aan het project worden toegevoegd. Alle
beschikbare eigenschappen van de toegevoegde Variant kunnen door de gebruiker worden
ingevuld en aangepast.

6.6.2 Kopiëren en verplaatsen Varianten binnen DuboCalc Project
Bestaande Varianten kunnen worden gekopieerd en in hetzelfde project worden geplakt. Het is
ook mogelijk om een Variant naar een andere DuboCalc Project te kopiëren zolang dit project
gebaseerd is op dezelfde versie van de DuboCalc bibliotheek als het bron project. Middels ‘drag
and drop’ functionaliteit kan een variant ook worden verplaatst naar een ander project.

6.6.3 Verwijderen Varianten binnen DuboCalc Project
Een Variant die is toegevoegd aan een project kan daar uit worden verwijderd met de
verwijderfunctie. Daarbij worden tevens alle onderliggende objecten uit het project verwijderd. Een
verwijderde Variant komt in de prullenbak terecht zodat de verwijdering nog ongedaan gemaakt
kan worden.
Pas wanneer de Variant uit de prullenbak wordt verwijderd is het helemaal verdwenen uit het
betreffende project.

6.7 Kenmerken en Functies Projecten
In een Projectdocument kan de gebruiker slechts één Project beheren. Omdat het een bestand is
en geen database kan het eenvoudig aan andere DuboCalc gebruikers beschikbaar worden
gesteld, bijvoorbeeld door een kopie van het document te maken.
Een Project bestaat uit:
1. algemene projectgegevens;
2. structuur objectenboom met Varianten, Elementen en Items;
3. gegevens Varianten en Elementen;
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4.

gegevens Items.

Aan een Project is altijd één versie van de DuboCalc Bibliotheek gekoppeld. Een Project bevat
geen koppelingen met andere Projecten. Een Item dat vanuit de DuboCalc Bibliotheek in een
Project wordt ingevoerd verwijst naar het record van dat item in de versie van de DuboCalc
Bibliotheek die overeenkomt met de versie waarop het project is gebaseerd . Project specifieke
gegevens worden opgeslagen in het Project document
De algemene projectgegevens bestaan uit:
A) Naam van het Project.
Er dient in het Projectdocument altijd een naam te worden ingevoerd.
B) Beschrijving van het Project.
De beschrijving bestaat uit een vrij tekstveld, waarin informatie over het project opgenomen
kan worden.
C) Levensduur van het Project.
De ontwerplevensduur staat default op 50 jaar. De gebruiker kan dit desgewenst aanpassen.

6.7.1 Aanmaken Project
Het aanmaken van een Project bestaat uit het starten van een nieuw projectdocument, het kiezen
van de te gebruiken versie van de DuboCalc Bibliotheek en het invoeren van de algemene
projectgegevens.
Nadat een nieuw project is aangemaakt kunnen objectbomen voor varianten worden ingevoerd.

6.7.2 Inzien gegevens Project
Van een Project zijn de algemene projectgegevens zichtbaar en kunnen de objectbomen van de
varianten met daaronder de Elementen en Items zichtbaar worden gemaakt.

6.7.3 Kopiëren Project
Via ‘Opslaan als”functionaliteit is het mogelijk om een kopie van een Projectdocument te maken.
Kopiëren van een Projectdocument levert een identieke kopie op, waarbij de algemene gegevens
en alle onderliggende gegevens (de objectstructuren van de varianten, de hieraan toegekende
objecten en de bijbehorende gegevens van gekoppelde objecten) worden gekopieerd.

6.7.4 Wijzigen Project
Alle kenmerken van een Project kunnen in het Projectdocument worden gewijzigd.

6.7.5 Verwijderen Project
Een Project bevat geen relaties met andere Projecten of objecten. Een project kan dus eenvoudig
worden verwijderd door het Projectdocument uit de Windows omgeving te verwijderen.

6.7.6 Koppelen DuboCalc database aan Project
Elk Projectdocument is gekoppeld aan één versie van de DuboCalc Bibliotheek. Dit vindt plaats bij
het aanmaken van het projectdocument in DuboCalc Project.
Als er meerdere versie van de Bibliotheek aanwezig zijn kiest de gebruiker welke versie van de
Bibliotheek gebruikt wordt.
DuboCalc Project beschikt over functionaliteit om een bestaand projectdocument te koppelen aan
een nieuwere versie van de DuboCalc Bibliotheek. Zie paragraaf 6.8 voor het proces van
actualiseren van een projectdocument.

6.8 Actualiseren van een projectdocument
6.8.1 Bijwerken van bestaande projecten
De gebruiker kan op elk moment besluiten om een Projectdocument te koppelen aan een
nieuwere versie van de DuboCalc Bibliotheek.
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Het proces van actualiseren verloopt als volgt:
1.
2.

3.

4.
5.

DuboCalc Project maakt een kopie van het Projectdocument
DuboCalc Project checkt of er gegevens (Materiaaltypen, Normalisatie- en Weegfactoren,
Afvalscenario’s of Verwijderingsroutes) worden gebruikt in het Project, die in de DuboCalc
Bibliotheek niet meer actief zijn. Gebruiker krijgt een overzicht van alle gewijzigde gegevens,
Per Item in het Projectdocument wordt geanalyseerd of ze in de nieuwe DuboCalc
Bibliotheek gewijzigd zijn ten opzichte van het Project. Gebruiker krijgt een overzicht van alle
gewijzigde gegevens, waarna per object de volgende routine wordt doorlopen:
• object in nieuwe DuboCalc Bibliotheek niet meer actief? -> het object wordt ook
gedeactiveerd in het Project. De wijziging wordt getoond in een rapport wat opgeslagen
kan worden na het actualiseren;
• object in nieuwe DuboCalc database gewijzigd? -> het object wordt overgenomen in het
Project. De wijziging wordt getoond in een rapport wat opgeslagen kan worden na het
actualiseren.;
• object in nieuwe DuboCalc database gelijk gebleven? -> het object wordt overgenomen
in het Project;
Gebruiker kan op elk moment besluiten te stoppen met het actualiseerproces; het
projectdocument wordt dan weer hersteld door middel van de automatisch gemaakte back-up.
Indien het actualiseren succesvol is verlopen, kan het projectdocument onder een nieuwe
naam opgeslagen worden.

6.9 Ophalen en importeren nieuwe versie van DuboCalc Bibliotheek
DuboCalc Project biedt de mogelijkheid om te controleren of er online nieuwere versies van de
DuboCalc Bibliotheek beschikbaar zijn. De versies worden in de vorm van bestanden met SQL
programmacode aangeboden. Deze bestanden worden door de software gedownload. In de
programmacode is gedefinieerd wat er allemaal moet worden toegevoegd aan de database om de
nieuwe versie van de Bibliotheek beschikbaar te maken.DuboCalc Project voert deze
programmacode uit. De exacte online locatie dient nog te worden bepaald.
Bij het ophalen van een DuboCalc Bibliotheek versie wordt de nieuwe versie geimporteerd in de
lokale DuboCalc Bibliotheek database. De volgende stappen worden doorlopen.:
1. De gebruiker zoekt middels daarvoor ontwikkelde functionaliteit online naar nieuwere of
ontbrekende versies van de DuboCalc Bibliotheek uitgangspunt hierbij zijn de versies die
reeds aanwezig zijn. Alleen versies die nog niet lokaal beschikbaar zijn worden getoond.
2. De gebruiker selecteert de versie die hij wil ophalen en importeren (maar 1 versie per keer).
3. De geselecteerde versie van de DuboCalc Bibliotheek wordt gedownload (SQL scripts)
4. De gedownloade SQL scripts worden door de applicatie uitgevoerd zodat de nieuwe
DuboCalc Bibliotheek versie aan de lokale database wordt toegevoegd. Hierdoor kan een
gebruiker met meerdere versies van de Bibliotheek werken afhankelijk wat er in de
aanbesteding wordt gevraagd.

6.10 Monetariseringfactoren in Projectdatabase
Monetariseringfactoren kunnen niet aangemaakt, verwijderd of bewerkt worden in DuboCalc
Project. De gebruiker kan deze echter wel bekijken om meer inzicht te hebben in de
berekeningswijze van de MKI.

6.11 Afvalscenario’s en Verwerkingsroutes in Projectendatabase
Afvalscenario’s en Verwerkingsroutes kunnen niet aangemaakt, verwijderd, geselecteerd of
bewerkt worden in DuboCalc Project. De gebruiker kan deze echter wel bekijken om meer inzicht
te hebben in de berekeningswijze van de MKI.
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6.12 Rapportage/export
6.12.1 Rapportage
DuboCalc Project voorziet in de volgende standaard rapportage mogelijkheden:
1.

2.
3.

Lijst met beschikbare items in DuboCalc Bibliotheek inclusief de materialen en processen
zonder de milieueffectprofielen en MKI corresponderend met de versie van het actieve
projectdocument (Tabel 32: Bevindingen Analyse, Tabel 38: Bevindingen Rapportage).
Beknopt Projectoverzicht (conform Analyse totaaloverzicht)
Volledig Projectoverzicht (inclusief grafieken analyse module)

Tevens is er een Standaardrapport beschikbaar met de volgende indeling:
1. MKI van alle in het PDC aanwezige varianten
Met Grafiek vergelijk alternatieven.
MKI per fase van de aanwezige varianten
2. MKI van de elementen direct onder de aanwezige varianten
Grafieken uitgesplitst naar object bijdrage
MKI per fase van elementen direct onder de aanwezige varianten.
Inclusief de donuts.
3. Totaaloverzicht van ingevoerde items en hoeveelheden. Eerst het hoogste niveau (project) tot
het laagste niveau (items)
4. Overzicht van items waarbij de default waarde is aangepast met per item vermeld:
-wat er is aangepast: levensduur, transportafstand
-wat de defaultwaarde was en wat de aangepaste waarde is
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6.12.2 Export t.b.v. probabilistisch rekenen
DuboCalc Project voorziet in export naar Excel ten behoeve van probabilistisch rekenen. Hierbij
worden van alle objecten van het niveau item en hoger de volgende gegevens gexporteerd:
• Naam
• Hoeveelheid
• Eenheid
• MKI
Ook de gegevens met betrekking tot de structuuropbouw van het project blijven in het
excelbestand behouden.

6.13 User Interface projecten
Binnen een project in een projectdocument voert de gebruiker de ontwerpgegevens in voor zijn
project..
Voor de berekening van de milieukengetallen moet veel informatie worden ingevoerd. Daarom is
het van het grootste belang dat deze invoer efficiënt kan plaatsvinden en dat de gebruiker een
goed overzicht heeft over de ingevoerde gegevens.

6.13.1 User Interface Invoer
Projectstructuur
1. De projectstructuur wordt default op het beeldscherm weergegeven door een
hiërarchische boomstructuur weergave, conform de werking van de Windows Verkenner.
Referentiekader voor de beheersfuncties van objectenbomen is die van de Windows
verkenner.
De Varianten en Elementen in de projectstructuur kunnen daarbij worden beschouwd als
de mappen in Windows. Items kunnen hierin beschouwd worden als gecomprimeerde
bestanden (.zip, .rar) en zullen op een zelfde manier behandeld worden. Met de
DuboCalc “Verkenner” kunnen Varianten en Elementen worden aangemaakt, verplaatst
(geknipt), gekopieerd, ingevoegd (geplakt) of verwijderd. Dit kan zowel door middel van
het menu, als door middel van verslepen (“drag and drop”). De applicatie biedt de
mogelijkheid om de boomstructuur met 1 toetsencombinatie volledig open te klappen en
weer te sluiten (Tabel 44: Bevindingen Additioneel).
2. Naast de Verkenner is een scherm (Onderbouwingvenster) dat default de objecten toont
uit de map die in de Verkenner is geselecteerd, met informatie over deze objecten. Het
Onderbouwingsvenster is een datagrid.
Hierin staat in nieder geval de volgende informatie: naam, hoeveelheid, eenheid, fasen
die zijn ingevuld, MKI van het object. Deze MKI wordt tevens uitgesplitst naar fase (Tabel
32: Bevindingen Analyse).
Het type object wordt aangegeven door middel van codering op basis van kleurgebruik en
iconen, die aansluit bij de Verkenner.
3. Door een Element in de Verkenner te selecteren kunnen in het Onderbouwingvenster
items aan het geselecteerde Element worden toegevoegd. De gebruiker kan zelf bepalen
hoe het onderbouwingsvenster gesorteerd wordt door op de kolomkoppen van de
kolommen te dubbelklikken.
4. Door een Object (Element, Item, Materiaal of Proces) in het Onderbouwingvenster te
selecteren krijgt de gebruiker een eigenschappenscherm te zien met de milieueffecten en
aanvullende informatie van het geselecteerde object (o.a. over de datakwaliteit).
5. Door een Object (Element, Item) in het Onderbouwingvenster te selecteren kan deze
worden aangepast of verwijderd.
Selectiescherm Varianten, Elementen en Items
1. Invoeren van Varianten en Elementen vindt plaats in de boomstructuur. Items worden
toegevoegd in het Onderbouwingvenster.
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2.

3.

4.

Het hoofdscherm toont in ieder geval alle invoervelden. Gebruikmakend van visuele
effecten wordt aan de gebruiker kenbaar gemaakt wat invoervelden zijn en wat verplichte
invoervelden zijn (Tabel 39: Bevindingen Schermindeling).
Het zoeken en selecteren van objecten moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Hiervoor wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij een zoekmethode zoals Google hanteert. De gebruiker
voert 1 of meerdere strings in waarmee vervolgens gezocht wordt in alle eigenschappen
van de te zoeken objecten. De resultaten worden in volgorde van relevantie in een apart
scherm getoond. De relevantie wordt bepaald op basis van de plaats en het aantal keren
dat de zoekterm in het Item wordt gevonden (eerst naam, vervolgens omschrijving,
vervolgens onderliggende objecten).
Er wordt getoond in welke categorie de gevonden items aangetroffen zijn (Tabel 39:
Bevindingen Schermindeling). Het zoekscherm is niet permanent in beeld maar kan naar
behoefte getoond of verborgen worden. Na een zoekacties wordt het scherm echter
automatisch zichtbaar. In het zoekresultatenscherm kunnen met multiple select een of
meerdere items geselecteerd worden om vervolgens naar de objectenboom van het
project gekopieerd te worden.
In het zoekscherm is ook de kolom omschrijving opgenomen die kan worden bekeken om
na te gaan of de scope van het betreffende item past bij het item waar naar gezocht
wordt.
Er dient door middel van kleurgebruik en iconen een onderscheid zichtbaar te zijn tussen
Elementen en Items, die namelijk dezelfde naam kunnen hebben.
Invoergegevens worden automatisch opgeslagen door DuboCalc, het tijdsinterval is
instelbaar (default: 5 minuten).
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7 Analyse en presentatie

DUBOCALC
import

export

DUBOCALC Bibliotheek

Items

PROJECT
DATABASE

import
Normalisatie- en
Weegfactoren
vrijgave export
DuboCalc
Database
(6.2.2)

REKENMODULE

Afvalscenario’s

UITVOERMODULE

export
invoergegevens

uitvoergegevens

7.1 Analysemethoden
De gebruiker kan milieuberekeningen op verschillende manieren presenteren en analyseren.
Allereerst kiest de gebruiker één van de onderstaande analysemethoden om de, op basis van de
gesommeerde milieueffecten, berekende MKI te analyseren.
De gebruiker kan vijf verschillende typen analyses uitvoeren:
1. vergelijking varianten;
2. milieukengetal(len) per object;
3. zwaartepunten per object;
4. totaaloverzicht met de structuur van het volledige projectdocument

7.1.1 Analysemethode 1: Vergelijking Varianten
De gebruiker selecteert de Varianten die vergeleken moeten worden.
De gebruiker kan de volgende variabelen instellen voor de Vergelijking van Varianten:
• keuze kengetal (MKI is default)
• uitsplitsing naar objectbijdrage (onderliggende Elementen, Tabel 32: Bevindingen
Analyse)
• selectie van de te vergelijken Varianten
De resultaten worden grafisch en in tabelvorm weergegeven. De grafiek wordt niet getoond
wanneer er een negatieve MKI voor een object is berekend en de gebruiker gekozen heeft voor
een uitsplitsing naar onderliggende objecten (
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Tabel 40: Bevindingen Techniek). De gebruiker krijgt hiervan een melding.

7.1.2 Analysemethode 2: Milieukengetal(len) per object
Voor elk object in de objectenboom is tijdens de invoer in het project een MKI berekend, dit
milieukengetal wordt in deze analysemethode grafisch gepresenteerd (barometer). Het is echter
ook mogelijk om een ander milieukengetal te selecteren binnen deze analysemethode indien deze
beschikbaar zijn in de betreffende versie van de DuboCalc bibliotheek. Tijdens de invoer van een
ontwerp berekent het rekenmodel de nieuwe MKI als er veranderingen optreden.

7.1.3 Analysemethode 3: Zwaartepunten per object
De gebruiker selecteert binnen een project het deel uit de objectenboom van het huidige project
waarvoor de zwaartepunten worden bepaald. De gebruiker is vrij om het niveau te kiezen. Hij kan
dus een zwaartepuntanalyse doen voor een variant, maar ook voor een specifiek element of item.
De gebruiker kan verder de volgende variabelen instellen voor een Zwaartepunten Analyse:
•
•

berekening per MKI of per Milieueffect
selectie van het te analyseren object in de projectstructuur

Daarnaast wordt gekozen uit de volgende Analyse typen:
Fasen
1. De fasen van de levenscyclus;
2. De objecten binnen een fase;
3. De meest belangrijke Items binnen een fase (Tabel 32: Bevindingen Analyse):
Objecten

4.
5.

De objecten op het onderliggende niveau;
De meest belangrijke Items binnen een object;

De zwaartepunten (belangrijkste bijdrage) wordt bepaald aan de hand van de grootste bijdragen
aan de gesommeerde milieueffecten van de geselecteerde objectstructuur.
In Tabel 9 is per type zwaartepuntenanalyse aangegeven voor welke soort vraag het type
zwaartepunt analyse bedoeld is en op welke wijze daar in de rekenmodule mee om wordt gegaan.
Tabel 9: Verbijzonderingen van de rekenmodule voor analysevragen van de gebruiker
(ZPA=zwaartepuntenanalyse)
Zwaartepunten
naar…

Vraag

Verbijzonderingen voor de
rekenmodule

1. Fasen van de
levenscyclus

Hoe belangrijk is
fase X?

Formules uit bijlage 2 zijn
ongewijzigd van toepassing

2. De objecten
binnen een fase

Hoe belangrijk
zijn de objecten
in fase X?

Voor het object waarvoor de ZPA
wordt uitgevoerd, worden voor alle
dochterobjecten Y de formules uit
bijlage 2 toegepast, waarbij steeds
alle q’s behalve qY op nul worden
gesteld. Dit leidt tot een reeks
milieukengetallen voor alle dochters
van een object.

3. Gebruikte
Items

Geef me de 10
belangrijkste
Items binnen een
fase?

Formules uit bijlage 2 zijn
ongewijzigd van toepassing. Het
model bepaalt alle MEi’s, waarbij de
subresultaten per fase apart worden
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Zwaartepunten
naar…

Vraag

Verbijzonderingen voor de
rekenmodule

gehouden. De subresultaten worden
per individueel item bij elkaar
opgeteld. Het model stelt hiermee
een top tien samen en telt de rest bij
elkaar op en presenteert deze als
11-de resultaat.
Het gaat hierbij om een optelsom
van alle onderliggende Items in een
object.
Zie ZPA 2. De gegevens uit de vier
fasen worden bij elkaar opgeteld.

4. De objecten op
het onderliggende
niveau

Hoe belangrijk
zijn de objecten
die worden
aangeroepen in
object Z?

5. De meest
belangrijke Items

Geef me de
belangrijkste
Items voor object
Z?

Zie ZPA 3. De gegevens uit de vier
fasen worden bij elkaar opgeteld.

7.1.4 Analysemethode 4: Totaaloverzicht projectstructuur
De boomstructuur voor de varianten binnen een project wordt getoond met alle door de gebruiker
gemaakte of geselecteerde objecten, de hoeveelheden, de Levensduur, de MKI en de bijdrage
aan de totale MKI in procenten.

7.2 User Interface Analyse
7.2.1 User Interface selectie
1.

2.

In het analysescherm zijn functies beschikbaar voor de analysemogelijkheden:
• vergelijking varianten;
• te selecteren milieukengetal per geselecteerd object;
• zwaartepuntenanalyse per geselecteerd object;
• massabalans per variant;
• totaaloverzicht
Op alle niveaus binnen de objectenboom van een variant is de MKI zichtbaar.

7.2.2 User Interface presentatie
De uitvoer bij de vijf verschillende analysemethoden worden ieder op hun eigenwijze
gepresenteerd.
Analysemethode 1: Vergelijking Varianten
Het resultaat van een vergelijking is zichtbaar in de vorm van een grafiek en een tabel.
Staafdiagram
De vergelijkingsgrafiek toont de milieukengetallen gegroepeerd per milieukengetal voor de
vergeleken objecten, eventueel uitgesplitst naar de bijdrage van de objecten die worden
aangeroepen in de objecten. De gebruiker kan hiervoor een vinkje aan of uitzetten. Indien er
objecten met een negatieve MKI binnen een variant voorkomen kan deze grafiek niet getoond
worden. De gebruiker krijgt hiervoor een melding. De waarden in de kolommen zijn geschaald op
100% voor de hoogste waarde per milieukengetal over de objecten. Default wordt de MKI getoond,
opgesplitst naar onderliggende objecten (belangrijkste, overige als restcategorie). De kleuren zijn
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duidelijk van elkaar te onderscheiden door gebruik te maken van het 256 kleurenpallet in plaats
van zeer lichte kleurverschillen. (Tabel 32: Bevindingen Analyse).
100%

10%
20%

80%

20%

Object 3
60%

50%

Object 2

40%

70%

20%

Object 1

30%

0%
Milieukengetal 1

Milieukengetal 2

Figuur 4: Voorbeeld van een vergelijkingsgrafiek in kolomvorm
Van de grafiek is ook een vergelijkingstabel beschikbaar. De tabel heeft dezelfde opbouw als de
grafiek, alleen zijn de getalswaarden niet geschaald op 100% maar absoluut weergegeven.
Analysemethode 2: Milieukengetallen voor een object
De waarde is grafisch en absolute waarde zichtbaar te maken. Als het object onderdeel is van een
grafisch weergegeven boomstructuur (bijvoorbeeld de projectstructuur in de Verkenner) dan is ook
(grafisch of in waarde) het relatieve aandeel beschikbaar in de vorm van een percentage ten
opzichte van de waarde van de MKI voor de variant waarin het object wordt aangeroepen.
Analysemethode 3: Zwaartepunten per object
Het resultaat van een zwaartepuntenanalyse is zichtbaar in de vorm van een grafiek en een tabel.
De grafiek wordt in de vorm van een donut getoond.
Donut
Per milieukengetal of milieueffect in de geselecteerde weegmethode worden de grootste tien
bijdragen afzonderlijk gepresenteerd en de rest als gesommeerde restcategorie. De absolute
getalswaarde, van alle objecten, wordt gepresenteerd als getallen.
Default wordt de RWS-indicator getoond, opgesplitst naar onderliggende objecten. Indien er
objecten met een negatieve MKI aanwezig zijn wordt deze grafiek niet getoond. De gebruiker
wordt hier op geattendeerd middels een melding van de applicatie. De kleuren moeten duidelijk
van elkaar te onderscheiden zijn.
Milieueffect A
Geleiderail
1,0E+02
4,0E+02

Betonnen heipaal
1,5E+02

Object 1
Object 2

1,1E+02

Object 3
Object 4

1,1E+02

Object 5
Object 6

2,3E+02

1,8E+02

Object 7

5,5E+01
1,0E+01
1,0E+02
5,0E+01

Object 8
Overige

Figuur 5: Voorbeeld van een zwaartepuntengrafiek in donutvorm

Analysemethode 4: Totaaloverzicht projectstructuur en instellingen
Het resultaat is een grafische weergave van de projectstructuur (hiërarchisch grid), waarbij in tekst
de hoeveelheid en de Levensduur worden getoond. Tevens wordt in tekst de MKI getoond, zowel
als getal als als percentage van de totale bijdrage aan een variant.
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7.2.3 User Interface Uitvoer
1.

2.
3.

Voor het beschikbaar maken van analyseresultaten buiten DuboCalc bestaan de
volgende mogelijkheden:
• opslaan van de getoonde grafieken, als bmp, jpeg, gif en wmf bestand.
• Opslaan van het totaaloverzicht als Excel bestand;
• opslaan van de datatabellen van de geselecteerde objecten die basis zijn van de
getoonde grafiek, als door Excel 2000 bestand of nieuwer;
• afdrukken van door de gebruiker gegenereerde grafieken in kleur of in zwart/wit;
• afdrukken van door de gebruiker aangemaakte tabellen.
Het berekeningsresultaat is als milieukengetal (default MilieuKostenIndicator) voor elk
object zichtbaar.
Naast de genoemde functies voor het analyseren van de gegevens zijn de volgende
functie beschikbaar voor:
• printen: selecteren van beschikbare netwerk printers;
• exporteren van de resultaten naar externe bestanden met verschillende soorten
standaard binnen RWS gebruikte bestandsformaten (Office, bmp, jpg, WMF).
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen
Afvalscenario
Analyse
Beheer
Bouw
Bouwafval

Bouwwerk
Bovenliggend object
Categorie
Codering
Default(waarde)

DuboCalc database

DuboCalc bestand
Eenheid
Einde levensduur

Element
Export
Gebruik

Gebruiker
Gebruikersdatabase
Gebruikersrechten
Gebruikersgroep
Gesommeerd milieueffect

Hoofdcategorie
Interpretatie
Invoer
Item
Kenmerk
Koppeling

Definitie van de verwerkingsprocessen voor een materiaaltype, onderverdeeld in
Verwerkingsroutes (zoals % verbranden, %recycling, % hergebruik en % stort )
Het beoordelen van de resultaten van de berekening
Het geheel aan functies en rechten die invoeren, wijzigen en verwijderen binnen
DuboCalc mogelijk maakt en definieert
Het bouwen, de aanleg van een bouwwerk. Eén van de vier fasen van de
levenscyclus van een bouwwerk: bouw, gebruik, onderhoud en einde levensduur
Het percentage materiaal dat op het objectniveau waar het wordt aangeroepen
tijdens de bouwactiviteiten functioneel wordt gebruikt en vervolgens via het
afvalscenario wordt verwerkt
Een grond, weg- en waterbouwkundig werk zoals een weg, een brug, een tunnel,
een dijk, een sluis.
Een object dat een andere object aanroept en dus in de boomstructuur ‘hoger’
ligt.
1.Algemene term voor de vier niveaus van de indeling van objecten
2.Het tweede niveau van deze indeling
Een gestandaardiseerde wijze voor eenduidige nummering en daarmee
identificatie van de objecten
Waarde voor een objectkenmerk die als “gangbaar gemiddelde” is vastgelegd in
de DuboCalc database of Gebruikersdatabase. Defaults kunnen door de
gebruiker in de Projectdatabase worden aangepast.
Periodiek voor de gebruiker beschikbare database waarin generiek beschikbaar
zijn: de objecten inclusief milieueffecten en objectkenmerken; de relatie tussen de
verschillende objecten en de normalisatie- en weegmethoden
Bestand dat zonder conversie kan worden gebruikt in DuboCalc
Maat, hoeveelheid of grootheid die men heeft aangenomen om daarmee andere
grootheden van dezelfde soort te meten. Voorbeelden: meter, ton, kWh.
Het slopen, afvoeren en verwerken van een bouwwerk na afdanking. Eén van de
vier fasen van de levenscyclus van een bouwwerk: bouw, gebruik, onderhoud en
einde levensduur
Een object zonder materiaaltype, zonder eigen milieueffecten, met koppelingen
naar onderliggende objecten.
Opslaan van informatie buiten DuboCalc
Processen (incidenteel gebruik of vrijkomen van materialen) die voortvloeien uit
het bestaan en de benutting van het bouwwerk. Eén van de vier fasen van de
levenscyclus van een bouwwerk: bouw, gebruik, onderhoud en einde levensduur
Persoon die de User Interface van DuboCalc hanteert.
Door de gebruiker gedefinieerde database waarin alle door de gebruiker
aangemaakte projecten zijn opgenomen..
De aan een type gebruiker toegewezen rechten tot de uitvoering van functies.
Een type gebruiker met specifieke rechten.
Een gesommeerd milieueffect van een object bestaat uit de som van het
betreffende milieueffect van alle onderliggende Materialen en Processen.
Het eerste en hoogste niveau voor indeling van objecten
Het beoordelen van de resultaten van DuboCalc

De gegevens en de onderlinge relaties die door de gebruiker in de User
Interface worden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd.
Een object met een materiaaltype, zonder eigen milieueffecten, met
koppelingen naar onderliggende objecten en een onderverdeling in fasen.
Een eigenschap van een object, database, normalisatieset, weegset of
afvalscenario.
De relatie tussen twee objecten, die bestaat uit een waarde (W), een eenheid
(E) en een naam (N) van het onderliggende object. De gebruiker kan de
waarde en de eenheid aanpassen, de naam staat vast. Als de gebruiker de
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LCA fase
Levensduur
Massabalans

Materiaal

Materiaaltype

Materieel
Milieueffect

Milieukengetal

Milieuprofiel
Monetariseren

Normaliseren

Object

Omrekenfactor

Onderhoud

Onderliggend object
Overrulen

Primaire eenheid
Primaire hoeveelheid

Proces

Product

naam wil aanpassen is er geen sprake meer van een koppeling maar van
een nieuw object.
Een fase uit de levenscyclus, te weten bouw, onderhoud, gebruik en einde
levensduur
Een eigenschap van een object wat gebruikt wordt om het aantal
vervangingen te bepalen.
Een analysemogelijkheid waarbij de gebruiker inzicht krijgt in de
compleetheid van de hoeveelheid materiaal van een object of groep van
objecten.
Een object met een materiaaltype, eigen milieueffecten, zonder koppelingen
naar onderliggende objecten. Is meestal daadwerkelijk een materiaal, maar
kan ook een product zijn.
Een typering van een item of een materiaal , in termen van beton, staal, hout
etc., nodig voor een juiste toepassing van scenario voor de verwerking van
afval en uitval.
Machine of apparaat. Valt binnen het objecttype ‘proces’.
Een potentieel milieueffect van een Materiaal of Proces, berekend met LCAsoftware buiten DuboCalc. De milieueffecten worden in de rekenmodule van
DuboCalc als basis gebruikt voor alle milieuberekeningen. Er bestaan
verschillende typen milieueffecten, die alleen door middel van normalisatie en
weging bij elkaar kunnen worden opgeteld.
Een milieuscore, die wordt berekend door de gesommeerde
milieueffectscores voor een object te normaliseren en te wegen. De RWSindicator is een voorbeeld van een milieukengetal.
De set met verschillende typen milieueffecten die per object beschikbaar is.
Een stap van de Effectbeoordeling (van een LCA) waarin de genormaliseerde
indicatorscores voor elke effectcategorie numerieke factoren toegewezen krijgen
in overeenstemming met hun relatieve belang, vermenigvuldigd met deze
factoren en eventueel geaggregeerd; weging is gebaseerd op waardeoordelen
(bijvoorbeeld monetaire waardes, normen, overlegorgaan van experts) [3].

Een stap van de Effectbeoordeling (van een LCA) waarin de indicatorscores
worden gerelateerd aan goed omschreven referentiemateriaal, bijvoorbeeld
de indicatorscores voor mondiale ingrepen in 1995 [3].
Een entiteit die onderdeel uitmaakt van een van de databases binnen
DuboCalc, met gedefinieerde kenmerken, eventueel uitwerking naar fasen
en koppelmogelijkheden, en die een representatie vormt van een bouwwerk,
een deel daarvan of een voor de realisatie benodigde werkzaamheden
De objectgebonden factor voor omrekeningen tussen of de primaire eenheid en
de secundaire eenheid of de primaire eenheid en de tertiaire eenheid, voor zover
er een secundaire en/of tertiaire eenheid is gedefinieerd.
Maatregelen die Rijkswaterstaat neemt voor de instandhouding van het
bouwwerk.. Eén van de vier fasen van de levenscyclus van een bouwwerk: bouw,
gebruik, onderhoud en einde levensduur
Een object dat door een ander object wordt aangeroepen en dus in de
boomstructuur eronder hangt.
Een beperkte vorm van overschrijven van een eigenschap van een object,
waarbij de originele koppeling niet wordt overschreven, maar waarbij de
eigenschap voor de rekenmodule rekenkundig en voor de gebruiker visueel
wijzigt.
De eerste van drie mogelijke eenheden die voor elk object bekend zijn.
Een waarde die weergeeft hoeveel eenheden van een proces, materiaal, product,
bouwdeel of bouwwerk een object representeert. In de meeste gevallen bedraagt
deze 1.
Een object zonder materiaaltype, met eigen milieueffecten, zonder koppelingen
naar onderliggende objecten. Dit kan daadwerkelijk een fysiek proces zijn
(bijvoorbeeld verbruik van energie) of het gebruik van materieel.
Resultaat van een fabricageproces. Valt meestal binnen het objecttype Item (met
fasegegevens), maar kan ook binnen het objecttype Materiaal vallen (zonder
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Project
Projectdatabase
Projectstructuur
Rekenmodel
MKI
Subcategorie
Uitval

Uitvoer
User Interface
Variant

Vergelijken
Vervangingen
Verwerkingsproces
Verwerkingsroute
Zwaartepunten

fasegegevens).
Een door de gebruiker in de User Interface aangemaakte projectdatabase
De projectspecifieke database die door de gebruiker wordt aangemaakt binnen
de User Interface voor het projectbeheer
De indeling van een project in objecten.
@komt nergens voor
Het deel van DuboCalc dat de berekeningen vanuit de invoer van de gebruiker tot
de analyse resultaten omvat
Eéncijferig milieukengetal dat tot stand is gekomen door normalisering en
monetarisering volgens de default methode binnen DuboCalc.
Het derde niveau voor indeling van objecten
Het percentage materiaal dat op het objectniveau waar het wordt aangeroepen
niet functioneel wordt gebruikt, maar wel wordt aangevoerd en via het
afvalscenario wordt verwerkt.
Resultaten van DuboCalc
Het deel van DuboCalc dat de interactie met de gebruiker verzorgt, zowel de
invoer als de uitvoer
Een door gebruiker gedefinieerd object dat het hoogste niveau aangeeft waarvoor
resultaten kunnen worden berekend. Het dient als basis voor de keuze tussen
ontwerpvarianten.
Een analysemogelijkheid waarbij de gebruiker inzicht krijgt in de verhouding
tussen twee of meer objecten.
Het slopen, verwerken en opnieuw bouwen van een object.
Een object van het type Proces, dat wordt gebruikt in de definitie van een
Verwerkingsroute voor een Materiaaltype.
Een vector die voor alle materiaaltypen binnen een bepaald afvalscenario
weergeeft wat de milieubelasting is van de afvalverwerking.
Een analysemogelijkheid waarbij de gebruiker inzicht krijgt in het relatieve
belang/aandeel van een onderdeel van een variant.
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Afkortingen

E
GWW
LCA
N
P
RWS
W

Eenheid
Grond-, weg- en waterbouw
Levenscyclusanalyse
Naam
Periodiciteit/interval
Rijkswaterstaat
Waarde
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Bijlage 2 Rekenregels Rekenmodule
A.1

Parameters

Om de berekeningen te kunnen uitvoeren is het nodig een aantal parameters te definiëren. De
volgende definities zijn aangehouden bij het uitschrijven van de berekeningen:
A
Vector van gesommeerde milieueffecten van verwerking van afval i uitgedrukt per ton
Ai Vector A voor object i, bepaald door het materiaaltype van het object en het afvalscenario
voor einde levensduur
B
Vector van gesommeerde milieueffecten van verwerking van uitval en bouwafval
uitgedrukt per ton
Bi Vector B voor object i, bepaald door het materiaaltype van het object en het afvalscenario
voor bouwafval en –uitval voor het object
M Matrix van gesommeerde milieueffecten voor een object
Mi Matrix M voor een object i
Mi,F De kolom voor fase F uit matrix M voor object i
MEi Vector met milieueffecten voor een materiaal of proces i
qi
hoeveelheid van object i
qRi primaire hoeveelheid van object i; milieueffecten en gekoppelde objecten worden
uitgedrukt per primaire hoeveelheid
qi,j hoeveelheid van object j dat is aangeroepen in object i
qi,j,F hoeveelheid van object j dat is aangeroepen in object i in fase F5
ci,R correctie voor eenheid ten opzichte van de primaire eenheid
ci,AB correctie voor eenheid van object i naar ton, waarbij de verwerkingsvector A altijd in ton is
opgesteld
ci,,j correctie voor eenheid van object j en de eenheid waarin object j is aangeroepen in object
i
li
levensduur van het object i
lM levensduur van het bovenliggende object (moeder)
oj
onderhoudsinterval van object j (jaar)
gj
gebruiksinterval van object j (jaar)
hO,j aantal malen dat onderhoudsobject j wordt herhaald binnen de levensduur van het object i
hg,j aantal malen dat gebruiksobject j wordt herhaald binnen de levensduur van het object i
hM,i aantal malen dat object i moet worden herhaald binnen de levensduur van het
bovenliggende object (moeder)
u
uitvalfractie
ui
u voor object i
b
bouwafvalfractie
bi
b voor object i
fAi,j bijdrage van een afvalverwerkingsroute j aan de afvalvector voor een afvalscenario i van
een materiaal; de fA’s dienen op te tellen tot 100% per scenario
MAi vector met de milieueffecten van een afvalverwerkingsroute i
qAi,j hoeveelheid van een object j dat is aangeroepen in object i voor de afvalverwerkingsroute
i
kmi transportafstand in kilometers voor object i
EL einde levensduur
AS afvalscenario

5

Voor een transportproces in de bouwfase geldt dat de hoeveelheid nog moet worden

vermenigvuldig met het aantal kilometers
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A.2

Rekenregels objecten

De gesommeerde milieueffecten van elk object zijn afzonderlijk bekend of worden afzonderlijk
bepaald voor de vier fasen van de levenscyclus: bouw, onderhoud, gebruik en einde levensduur.
De matrix met gesommeerde milieueffecten voor object i heeft vier kolommen en net zoveel rijen
als er gesommeerde milieueffecten zijn. De kolommen staan voor de onderscheiden fasen:
• Bouw
• Gebruik
• Onderhoud
• Einde levensduur
In een matrix ziet dat er als volgt uit:

Mi

=

m1, BOU

 ...

 ...
m 24, BOU


m1,GEB

m1,OND

m 24 ,GEB

m 24 ,OND

m1, AFV 

... 

... 
m 24 , AFv 

Noot: formules voor de volgende parameters, die ook in deze formules worden benut, zijn elders te
vinden:
A en B – in A.4;
c – in A2.6;
h – in 3.3
Noot 2: waar in onderstaande formules Σj of Σk staat wordt gedoeld op een optelling over alle in de
aangegeven fase gekoppelde objecten.
Een toelichting op de inhoudelijke betekenis van de formules volgt in A6

A.2.1

Milieubelasting Proces of Materiaal

MEi

A.2.2
Mi =

(eigen milieueffect)

(1)

(matrix bestaat uit vier vectoren naast elkaar)

(3)

Milieubelasting Item
{ Mi,BOU Mi,OND Mi,GEB Mi,AFV }
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In formules ziet dat er voor items per fase als volgt uit:
Voor een “gewoon” item een transport-item en een levensduur-item geldt:
Fase

Formule

Mi,BOU =

Σj (qi,j,BOU * MEi) +
+ ui * Σj ( qi,j,BOU * MEi) +
R

+ ui * q i * ci,AB * Bi
R
+ bi * q i * ci,AB *Bi
Mi,GEB =

Σj (hgj * qi,j,GEB * MEi )
+Σj (hg,j * qk,GEB * ck,AB * MEi )
+ Σj ( hg,j * qi,j,GEB * ci,AB * Ai )

Mi,OND =

Σj (hOj * qi,j,OND * MEi )
+ Σj ( hO,j * qi,j,OND * ci,AB * Ai ) +

Mi,AFV =

Σj (qi,j,AFV * MEi )
R
+ (1-bi) * q i * ci,AB *Ai
+ Σj ( qi,j,AFV * ci,AB * Ai )

- Σk ( qk,GEB * ck,AB * Ai )

Toelichting

Formule
nummer

(onderliggende objecten)
(productie bouwuitval)
(verwerking bouwuitval)

(3.1)
(3.2)
(3.3)

(verwerking bouwafval )

(3.4)

(aan gebruiksfase
gekoppelde objecten)
(afspoeling of uitloging)

(3.8)

(afvalverwerking van in
gebruik aangeroepen
functionele materiaal

(3.20)

(3.9)

objecten)
(aan onderhoudsfase
gekoppelde objecten)
(afvalverwerking van in
onderhoud aangeroepen
functionele materiaal

(3.12)
(3.21)

objecten)
(onderliggende objecten)

(3.16)

(verwerking finaal afval)

(3.19)

(afvalverwerking van in
einde levensduur
aangeroepen functionele
materiaal objecten)

(3.22)

(af: in gebruiksfase
verdwenen functionele
massa)

(3.23)

LET OP: de formules 3.20, 3.21 en 3.22 zijn alleen geldig voor materialen en NIET voor processen
LET OP: de formules 3.3, 3.4 en 3.19 worden NIET gebruikt wanneer het een energie item betreft
Afwijkingen op standaard formules
Voor transport-processen geldt een afwijkende formule voor 3.1:
Fase

Formule

Mi,BOU =

Σj (qi,j,BOU * kmi* MEi )

Toelichting

Formule
nummer

(transportprocessen)

(3.1)

Als een item in de projectomgeving is aangewezen als vrijkomende materiaal, dan geldt:
Fase

Formule

Mi,BOU =

Σk ( qk,BOU * ck,AB *Bk )

+ Σj (qi,j,AFV * MEi)
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Toelichting

Formule
nummer

(verwerken van vrijkomend
materiaal dat ontstaat op
de bouwplaats zonder dat
de productie daarvan wordt
meegenomen)
(aan de einde
levensduurfase gekoppelde
onderliggende objecten)

(3.5)

(3.16)

Voor een energie-item toegepast in de bouwfase geldt:
Fase

Formule

Mi,BOU =

( Σj (qi,j,GEB * MEi)

Toelichting

Formule
nummer

(onderliggende objecten)

(3.8 met
hg,j=1)

Toelichting

Formule
nummer

(aan gebruiksfase
gekoppelde objecten)

(3.8)

Voor een energie-item toegepast in de gebruiksfase geldt:
Fase

Formule

Mi,GEB =

( Σj (hg,j * qi,j,GEB * MEi)

MKITotaal
MKIM/P
MKIToeslag

A.2.3

= MKI M/P + MKI Toeslag
= Σ (3.1 + 3.2 + 3.8 + 3.12 + 3.16)
= Σ (3.3 + 3.4 + 3.9 + 3.19 + 3.20 + 3.21 + 3.22 + 3.23)

Milieubelasting Element

Mi =

{ Mi,BOU Mi,OND Mi,GEB Mi,AFV }

(matrix bestaat uit vier vectoren naast elkaar)

(4)

Voor het Element verloopt de berekening als volgt (voor item kan in onderstaande formules ook
onderliggend element) worden gelezen:
Fase

Formule

Toelichting

Mi,BOU =
Σj (qitem * citem,element * Mitem,BOU)
Mi,GEB =
Σj hitem,element * (qitem * citem,element * Mitem,GEB)

Mi,OND =
Σj hitem,element* (qitem * citem,element * Mitem,OND)

+(hitem,element – 1) * (qitem * citem,element *(Mitem,BOU +
Mitem,AFV ))
Mi,AFV =
Σj (qitem * citem,element * Mitem,AFV)

*
hO,j =

li/oj -1
0

indien oj < li
indien oj ≥ li

Zie § 3.4.1 onder 3b

Functionele Specificatie DuboCalc

64

(bouwfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(correctie voor levensduur
van de moeder
vermenigvuldigd met
gebruiksfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(correctie voor levensduur
van de moeder
vermenigvuldigd met de
onderhoudsfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(vervanging onderliggende
objecten)
(einde levensduurfase van
in projectstructuur
onderliggende objecten)

Formule
nummer

(4.1)

(4.2)

(4.3)*

(4.4)*
(4.5)

A.2.4
Mi =

Milieubelasting Variant
{ Mi,BOU Mi,OND Mi,GEB Mi,AFV }

(matrix bestaat uit vier vectoren naast elkaar)

(5)

Voor de Variant verloopt de berekening gelijk aan de berekening voor het Element. (voor element
kan in onderstaande formules ook direct onderliggend item worden gelezen).
Fase
Formule
Toelichting
Formule
nummer

Mi,BOU =
Σj (qelement * celement,variant * Melement,BOU)
Mi,GEB =
Σj helement,variant * (qelement * celement,variant * Melement,GEB)

Mi,OND =
Σj helement,variant* (qelement * celement,variant * Melement,OND)

+ (helement,element,variant – 1) * ( Melement,BOU +
Melement,AFV )
Mi,AFV =
Σj (qelement * celement,variant * Melement,AFV)

A.2.5

(bouwfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(correctie voor levensduur
van de moeder
vermenigvuldigd met de
gebruiksfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(correctie voor levensduur
van de moeder
vermenigvuldigd met de
onderhoudsfase van in
projectstructuur
onderliggende objecten)
(vervanging onderliggende
objecten)
(einde levensduurfase van
in projectstructuur
onderliggende objecten)

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)
(5.5)

Correctiefactoren

De correctiefactoren c worden als volgt bepaald:
indien “moeder” de “dochter” aanroept met de primaire eenheid van de dochter: 1;
indien “moeder” de “dochter” aanroept met een andere eenheid voor dezelfde grootheid als de
primaire eenheid van de dochter: de in de database vastgelegde vaste verhouding tussen
deze eenheden (zie hoofdstuk 3, tabel 2 voor de eenheden waarvoor dit initieel geldt);
indien “moeder” een “dochter” aanroept met de secundaire of tertiaire eenheid: de
bijbehorende omrekenfactor, zonodig vermenigvuldigd met de vaste verhouding tussen de
eenheid van de “moeder” en de eenheid van de omrekenfactor.
Noot: indien “moeder” en “dochter” in verschillende grootheden zijn uitgedrukt volgt een
foutmelding. Dit kan alleen gebeuren als gebruikers de eenheden van een al aangekoppelde
dochter aanpassen of bijvoorbeeld omrekenfactoren verwijderen.
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A.3

Fasekoppeling objecten

De berekening om te komen tot de gesommeerde milieueffecten verschilt per fase, zie Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Toewijzing van rekenstappen aan de fasen van object X waarvoor de gesommeerde
milieueffecten worden bepaald.

Fasekoppelingen objecten
fase van onderliggend item

speciale functies

reguliere milieubelasting per
fase van de dochter

fasen van
element/variant

bouw
3.1
3.3

bouw

gebruik

onderhoud

einde
levensduur

3.8
3.9

gebruik
onderhoud

3.12

einde levensduur

3.20

uitval

3.2

bouwafval
vervangingen

3.4

verwijderopdrachten

3.5

3.21

3.16
3.19
3.22

3.23

Fasekoppelingen objecten

speciale
functies

reguliere
milieubelasting
per fase van de
dochter

fasen van
element/variant

bouw
4.1/5.1

bouw
gebruik

4.2/5.2
4.3/5.3
4.4/5.4

onderhoud
einde levensduur
uitval
bouwafval
vervangingen

4.5/5.5

verwijderopdrachten
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A.4

Afvalscenario’s in formulevorm:

Ai =

Σj (ci,j * fAi,j * MAj )

( de procentuele mix van verwerkingsroutes binnen
het type afvalscenario voor een materiaaltype,
gecorrigeerd voor het aantal ton materiaal)

3.27

MAi =

Σj (qAi,j * ci,j * MEj )

(onderliggende verwerkingsprocessen binnen elke
verwerkingsroute)

3.28

(voor Bi geldt hetzelfde)
Ieder item dat ingebracht wordt heeft milieueffecten, aangegeven met M. Nu hoort er voor
items waar materialen in voorkomen ook een afvalscenario bij. Een afvalscenario heeft
ook milieueffecten. Deze worden uitgedrukt in een A of een B. Zie bijv. formule 3.19.
Ieder item heeft een eigenschap “materiaaltype”. (bijv. beton). Bij dit materiaaltype horen
vier afvalscenario’s. AFV_BU, AFV_EL, Laten zitten en Storten (A of B). Bij ieder
afvalscenario hoort verdeling van zes verwerkingsroutes (f).
Zo heeft het materiaal beton in het afval scenario AFV_BU de volgende verdeling: 0%
laten zitten, 1% stort, 0% verbranden, 0% product vervanging, 0% product substitutie en
99% Materiaalrecycling. Opgeteld is het altijd 100%.
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
a. De A’s en B’s voor alle voorkomende materiaaltypen en afvalscenario’s zijn
constanten binnen één DuboCalcberekening.
b. Ai wordt bepaald door het materiaaltype van object i en het afvalscenario voor
object i. Het bepalen van het afvalscenario gaat als volgt:
i. Heeft het object een afvalscenario, kies dat voorlopig.
ii. Is het object “niet overrulebaar” dan is daarmee de keuze gemaakt.
iii. Ben je op projectniveau dan is de keuze ook gemaakt.
iv. Ga anders naar het moederobject en terug naar i.
c. fAi,j  bijdrage van een afvalverwerkingsroute j aan de afvalvector voor een
afvalscenario i van een materiaal; de fA’s dienen op te tellen tot 100% per
scenario.

A.5

Toelichting bij de formules

Hieronder staat de opbouw uitgewerkt in woorden en in formules. Daarbij is voor elke rekenstap de
nummering aangehouden van de formules die voor het object “Item” en “Varianten en Elementen”
in bijlage 2 zijn uitgewerkt.
Bouw (BOU)
In de bouwfase worden de gesommeerde milieueffecten van de fase bouw van de onderliggende
objecten meegenomen (formule 3.1).
Indien het onderliggende object een transportproces is (eenheid tonkm) dan dient de hoeveelheid
qi,j,BOU te worden vermenigvuldigd met het aantal kilometers.
Er vindt een correctie plaats voor uitval (3.2) die verwerkt wordt via het afvalscenario voor uitval en
bouwafval (3.3).
Als een deel van het aangeroepen materiaal niet functioneel wordt ingezet en dus moet worden
afgevoerd als bouwafval (bijvoorbeeld de kop van een heipaal) dan moet deze worden verwerkt
(3.4).
Ander afval dat ontstaat op de bouwplaats (zoals verpakkingen, oude constructies etc.) wordt ook
verwerkt via dit afvalscenario (3.5)
Gebruik (GEB)
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Van de onderliggende objecten in de fase gebruik worden de milieueffecten meegenomen voor de
duur dat het gebruiksproces nodig is (3.8).
Indien het onderliggende object een uitlogingsproces is (eenheid kg/m2/jaar) dan worden de
milieu-effecten hiervan verwerkt (3.9). Voor dit “verdwenen” materiaal moet weer worden
gecorrigeerd in de fase einde levensduur (3.23).
Onderhoud (OND)
Van in onderhoud gekoppelde objecten wordt de bouwfase meegenomen voor het aantal malen
dat het onderhoudsproces nodig is (3.12).
Gebruik en onderhoud van deze objecten wordt niet meegenomen in de berekening. De
verwerking van toegevoegd materiaal (3.21) wordt toegerekend aan de fase einde levensduur.
Einde levensduur (AFV)
Een item heeft een materiaaltype en de volledige hoeveelheid van het item wordt verwerkt volgens
het bij dat materiaaltype behorende afvalscenario, ook materialen die later in de levenscyclus zijn
toegevoegd aan het item. Er behoeft geen rekening te worden gehouden met de afvalverwerking
van onderliggende objecten in de projectstructuur omdat deze overruled wordt.
Van de in de sloopfase gekoppelde objecten worden de gesommeerde milieueffecten van de fase
bouw meegenomen (formule 3.16).
Gebruik en onderhoud van aan deze fase gekoppelde objecten is niet relevant (levensduur nihil)
en wordt daarom niet meegenomen in de berekening. Het object zelf wordt verwerkt, gecorrigeerd
voor eerder verwerkt bouwafval (3.19).
Dit geldt ook voor objecten die in de fasen gebruik, onderhoud en einde levensduur worden
aangeroepen (3.20, 3.21 en 3.22).
De afvalverwerking van tijdens het gebruik (3.23) verdwenen materiaal is al bij die fase
meegenomen (3.9) en moet dus in mindering worden gebracht op het totaal.
Voor elementen (en varianten):
Een element heeft géén materiaaltype en de milieueffecten van de fasen zijn niet meer dan de
som van die van alle onderliggende objecten.
Bouw (BOU)
In de bouwfase worden de gesommeerde milieueffecten van de fase bouw van de onderliggende
objecten meegenomen (formule 4.1 resp. 5.1).
Gebruik (GEB)
In de gebruiksfase worden de gesommeerde milieueffecten van de fase gebruik van de
onderliggende objecten meegenomen (formule 4.2b resp. 5.2b).
Er vindt een correctie plaats voor het verschil in levensduur (4.2a en 5.2a)
Onderhoud (OND)
In de onderhoudsfase worden de gesommeerde milieueffecten van de fase onderhoud van de
onderliggende objecten meegenomen (formule 4.3b resp. 5.3b).
Er vindt een correctie plaats voor het verschil in levensduur (4.3a en 5.3a)
Van gekoppelde objecten worden de bouwfase en de einde levensduurfase meegenomen voor het
aantal malen dat het object moet worden vervangen (4.4 resp 5.4).
Einde levensduur (AFV)
In de einde levensduurfase worden de gesommeerde milieueffecten van de fase einde levensduur
van de onderliggende objecten meegenomen (formule 4.5b resp. 5.5b).
Er vindt een correctie plaats voor het verschil in levensduur (4.5a en 5.5a)
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A.6

Normalisatie en monetarisering

Normalisatie van de milieukengetallen vind reeds plaats in de basisprofielen van de Nationale
database en behoeven niet meer in de DuboCalc berekening te worden meegenomen.
De formule voor monetarisering is:
I=WxM
met
I=
W=
M=

vector van milieukengetallen ix
matrix van monetariseringfactoren wxj
vector van (gesommeerde) milieueffecten mj

Voorbeeld
Volledig uitgeschreven voor 4 (gesommeerde) milieueffecten en 3 milieukengetallen:

 i a   w a1
  
 ib  =  wb1
i   w
 c   c1

wa 2
wb 2

wa 3
wb 3

wc 2

wc 3

m 
wa 4   1 
 m 
wb 4  ×  2 
m
wc 4   3 
 m4 

Deze matrixnotatie impliceert de volgende algemene formule:
n

i x = ∑ wxj ⋅ m j
j =1

Mogelijke uitwerkingen in de praktijk:
•
de gebruiker wil één getal als eindresultaat: W is een (horizontale) vector met n factoren; I is een 1x1matrix, ofwel één getal;
•
de gebruiker wil meerdere milieukengetallen (bijvoorbeeld vijf milieumaten, drie endpointscores voor
Eco-indicator): W is een matrix met vijf respectievelijk drie rijen en n kolommen; I is een vector van vijf
respectievelijk drie milieukengetallen indicatoren.
Voor dit laatste een vereenvoudigd voorbeeld. Stel dat de Eco-indicator wordt gehanteerd, met a voor
humane gezondheid, b voor ecosysteemgezondheid en c voor grondstoffen. De effectcategorieën zijn: 1
broeikaseffect (heeft effect op a en b), 2 terrestrische ecotoxiciteit (effect op b), 3 humane toxiciteit (effect
op a) en 4 uitputting van grondstoffen (effect op c). Dit leidt, tot de volgende invulling voor matrix W:

m 
0   1
 ia   0.2 0 17
  
 m 
0 × 2 
 ib  =  21 5.6 0
m
i   0
0
0 3.45   3 
 c 
 m4 

Voor de op dit moment te voorziene normalisatie- en weegmethoden uit de DuboCalc database
gelden de volgende matrices:
1.

De MKI
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(ia ) = (wa1 ....... wa 24

 m1 


) ×  ... 
m 
 24 

Dit is een matrix met slechts één rij weegfactoren.

2.

De milieumaten

 ia   wa1 ....... wa 24   m1 
 
  

...  ×  ... 
 ...  =  ...
 i   w ........ w   m 
e 24 
 24 
 e   e1
Er zijn vijf milieumaten, de matrix bestaat daarmee uit vijf rijen.
3.

Het milieuprofiel

I=M
Elk milieueffect wordt afzonderlijk gepresenteerd, daarom zijn er net zo veel rijen in de matrix als
er milieueffecten zijn.
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Bijlage 3 Entiteit relatie diagram
1. DuboCalc Bibliotheek.

Herkomst
processen

Processen
(Milieueffecten
Kwaliteit, Invoer)

Gesommeerde
Milieu-effecten
variant/element

Items
(variant
met
1 element)

VerwerkingScenario’s

Rekenmodule

Herkomst
Materialen/processen

Materialen
(Milieueffecten
Kwaliteit, invoer)

Referentietabel
LCA-fasen

Materiaaltype/
Afvalscenario’s

Referentietabel
SI-eenheden

Berekende
Milieu-indicatoren
variant/elementen,
Materialen en
Processen

Normalisatie
Waarden
voor berekening
Milieu-indicatoren

Weegfactoren
Voor berekenening
Milieu-indicatoren

Legenda:
= I:N relatie
= 1:1 relatie
= In/ouput gegevens rekenmodel

AfvalverwerkingProcessen

Opmerking: Items zijn beschouwd als varianten met 1 element

2. DuboCalc Project

Herkomst
processen

Processen
(Milieueffecten
Kwaliteit, Invoer)

VerwerkingScenario’s

Project
Varianten/elementen

Projecten/gebruiker

Gesommeerde
Milieu-effecten
variant/element

Rekenmodule

Herkomst
Materialen/processen

Materialen
(Milieueffecten
Kwaliteit, invoer)

Referentietabel
LCA-fasen

Materiaaltype/
Afvalscenario’s

Referentietabel
SI-eenheden

AfvalverwerkingProcessen
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Berekende
Milieu-indicatoren
variant/elementen,
Materialen en
Processen

Normalisatie
Waarden
voor berekening
Milieu-indicatoren

Weegfactoren
Voor berekenening
Milieu-indicatoren
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Legenda:
= I:N relatie
= 1:1 relatie

Bijlage 4 Voorbeeld overzicht objecten met Milieu
Kosten indicator
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Bijlage 5 Toekenning Item aan Element

Element

Element

Beton B35

Vier
fasen

20m3 Zand

Fase
Materialen/Ite
Process
Vrijkomend
materiaal
Fase
GebruikMaterialen, Processen,
Items
Fase
Onderhoud
Vervanging
object
Fase Einde
Slo
op
Afvalscen
ario
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Item

Zoab

Koppeling
defaults
Koppeling
defaults
Koppeling
defaults
Koppeli
ng
Koppeling
defaults
Koppeling
Koppeling
defaults

Bijlage 6 Routine invoer GWW-werk

Omgeving
Projectdata
base openen

Aanmaken
nieuw
project en
Varianten

Nieuwe Elementen toekennen
aan Varianten of bestaande
selecteren met Selectiemenu
Elementen

Eventueel toevoegen nog niet
beschikbare items via de NDB
toekennen:
- Materialen en Processen
aan de Elementen

Items toekennen aan de
Elementen en/of varianten
met Selectiemenu Items

Eventueel aanpassen defaultwaarden voor
transportafstanden en levensduur.
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Afsluite
n

Bijlage 7 Functielijst
Onderstaande tabellen tonen de beschikbare functies per type gebruiker met een referentie naar
de paragraaf waar de functie wordt beschreven. In de tabellen voor de DuboCalc Bibliotheek
worden de volgende afkortingen gebruikt:
• AB (Applicatiebeheerder)
• LE (LCA expert)
• ME (Modelering expert)
• AU (Autoriseerder)
• UI (Uitgever)
In de tabellen voor Bibliotheek wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende gebruikers,
immers deze applicatie kent slechts 1 type gebruiker.
Tabel 10: Functies User Interface Algemeen
Nr
Functie
Helpfunctie

§
4.3

AB
√

BE
√

UI
√

Tabel 11: Algemene functies DuboCalc
Nr
Functie
Wijzigen naam milieueffect
Verwijderen milieueffect
Toevoegen eenheid
Wijzigen eenheid
Verwijderen eenheid

§
5.6.1
5.6.1
5.6.2
5.6.2
5.6.2

AB
√
√
√
√
√

BE
√
√
√
√
√

UI

§
5.1
5.4

AB

BE
√

Tabel 12: Functies Versiebeheer en vrijgave DuboCalc Bibliotheek
Nr
Functie
Openen versie DuboCalc Bibliotheek
Vrijgeven DuboCalc database (toevoegen toelichtende tekst en
toekennen nieuw versienummer en revisienummer)
versienummer en revisienummer DuboCalc Bibliotheek
Tabel 13: Functies objectselectie
Nr
Functie
Aanmaken categorie-indeling
Toevoegen categorie (hoofdcategorie, categorie, deelcategorie,
sub-deelcategorie)
Wijzigen naam categorie
Verplaatsen categorie (binnen de hiërarchie)
Verwijderen categorie
Selecteren categorie (resultaat: objecten binnen categorie
zichtbaar)
Zoeken object door middel van tekstveld (naam of deel van de
naam)
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√

UI
√
√

5.4

§
5.5
5.5

AB
√
√

BE
√
√

UI

5.5
5.5
5.5
5.5

√
√
√
√

√
√
√
√

√

5.5

√

√

√

Tabel 14: Functies Materialen en Processen in DuboCalc database
Nr
Functie
Aanmaken Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Kopiëren Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Wijzigen Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Opslaan Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Verwijderen Materiaal of Proces binnen DuboCalc Bibliotheek
Importeren milieueffectscores Materialen en Processen uit
Simapro csv-bestand
Exporteren Materiaal of Proces uit DuboCalc Bibliotheek
Exporteren milieueffectscores Materiaal of Proces uit DuboCalc
Bibliotheek als spreadsheet
Tabel 15: Functies Items in DuboCalc database
Nr
Functie
Aanmaken Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Kopiëren Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Wijzigen Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Opslaan Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Verwijderen Item binnen DuboCalc Bibliotheek
Exporteren Item uit DuboCalc Bibliotheek

§
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7

AB

Tabel 16: Functies Normalisatie- en Monetariseringfactoren in DuboCalc database
Nr
Functie
§
Aanmaken Normalisatiefactoren in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Kopiëren set Normalisatiefactoren in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Wijzigen set Normalisatiefactoren in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Opslaan set Normalisatiefactoren in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Verwijderen Normalisatiefactoren DuboCalc Bibliotheek
5.9
Aanmaken Monetariseringset in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Kopiëren Monetariseringset in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Wijzigen Monetariseringset in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Opslaan Monetariseringset in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Verwijderen Monetariseringset in DuboCalc Bibliotheek
5.9
Wijzigen Normalisatie- en Monetariseringset voor Milieu Kosten
5.9
indicator

√
√

AB

AB

§
5.10.1
5.10.1
5.10.1

AB

Tabel 18: Functies Afvalscenario’s in DuboCalc database
Nr
Functie
Aanmaken Afvalscenario in DuboCalc Bibliotheek
Kopiëren Afvalscenario in DuboCalc Bibliotheek
Wijzigen Afvalscenario in DuboCalc Bibliotheek
Opslaan Afvalscenario in DuboCalc Bibliotheek
Verwijderen Afvalscenario in DuboCalc Bibliotheek
Aanwijzen defaults voor afvalscenario’s in DuboCalc Bibliotheek

§
5.10.2
5.10.2
5.10.2
5.10.2
5.10.2
5.10.2

AB
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BE

UI

√
√
√
√
√
√

Tabel 17: Functies Materiaaltypen in DuboCalc database
Nr
Functie
Aanmaken Materiaaltype in DuboCalc Bibliotheek
Wijzigen naam Materiaaltype in DuboCalc Bibliotheek
Verwijderen Materiaaltype in DuboCalc Bibliotheek
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UI

√
√
√
√
√
√

5.7
5.7

§
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8

BE

BE
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

BE

UI

UI

√
√
√

BE
√
√
√
√
√
√

UI

Tabel 19: Functies Verwerkingsroutes in DuboCalc database
Nr
Functie
Aanmaken Verwerkingsroute in DuboCalc Bibliotheek
Kopiëren Verwerkingsroute in DuboCalc Bibliotheek
Wijzigen Verwerkingsroute in DuboCalc Bibliotheek
Opslaan Verwerkingsroute in DuboCalc Bibliotheek
Verwijderen Verwerkingsroute in DuboCalc Bibliotheek

§
5.10.3
5.10.3
5.10.3
5.10.3
5.10.3

Tabel 20: Functies Projecten
Nr
Functie
Inzien gegevens Project binnen Projectdocument
Openen Projectdocument
Aanmaken Projectdocument
Wijzigen Project binnen Projectdocument
Opslaan Project binnen Projectdocument
Koppelen DuboCalc Bibliotheek aan een Projectdocument
Wijzigen versie DuboCalc Bibliotheek (koppelen)

§
6.7.2
6.7.2
6.7.1
6.7.4
6.7.4
6.7.6
6.7.6

Tabel 21: Functies Varianten en Elementen in Projectdocument
Nr
Functie
Aanmaken Variant of Element binnen Projectdocument
Kopiëren Variant of Element binnen Projectdocument
Wijzigen Variant of Element binnen Projectdocument
Verwijderen Variant of Element binnen Projectdocument
Kopieeren Variant of Element uit Projectdocument

§
6.5.1,
6.6.1
6.5.2,
6.6.2
6.5.1,
6.6.1
6.5.3,
6.6.3
6.5.2,
6.6.2

Tabel 22: Functies Items in Projectdocument
Nr
Functie
Kopiëren Item
Wijzigen Item binnen een objectenboom
Opslaan Item binnen een objectenboom
Verwijderen Item binnen een objectenboom
Selecteren Item uit DuboCalc Bibliotheek
Kopieren Item uit Projectdocument

§
6.4.2
6.4.1
6.4.1
6.4.3
6.4.1
6.4.2

Tabel 23: Functies Materialen en Processen in Projectdocument
Nr
Functie
Inzien Materiaal of Proces binnen Projectdocument

§
6.3
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AB
√
√
√
√
√

BE
√
√
√
√
√

UI

Tabel 24: Functies Analysemodule
Nr
Functie
Vergelijking Varianten
Milieukengetallen per object
Berekenen Zwaartepunten per fase (4 soorten)
Berekenen Zwaartepunten per object (3 soorten)
Tonen overzicht structuur
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§
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3
7.1.47.1.
4

Bijlage 8 Voorbeeld Verificatie Rekenregels

TESTRAPPORTAGE
TESTPROGRAMMA REKENREGELS DUBOCALC
FASE: praktijktekst met fictieve data
Testnummer
Formulenr.

32
3.23

datum
formule

21-9-2009

getest
door

- k ( qk,GEB *
ck,AB * Ai )

Testbeschrijving
Test 032: vergelijk de waarde van qk,GEB met die van
qk,GEB in formule 3.9.

Verwacht resultaat
Deze waarden moeten gelijk zijn.

MKI bouw
MKI Gebruik
MKI Onderhoud
MKI Einde Levensduur
MKI totaal

situatie 1 situatie 2 situatie 3
b=0%
b=50%
b=0%
u=0%
u=50%
u=0%
AFV_BU AFV_BU AFV_EL
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
4,98E+01 9,95E+01 1,49E+02
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
-4,98E+01
9,95E+01 1,49E+02
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Verkregen resultaat
open
Conclusie
onduidelijk hoe deze formule werkt. Het verwerkt materiaal
dat er nog niet aan toegevoegd is (het moet immers als
materiaal/item ingevoegd worden) Het zou als proces
ingevoegd moeten worden, maar hoe kan deze hoeveelheid
materiaal in EL weer afgetrokken worden als het geen
materiaal is?

Vervolgactie
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Bijlage 9 Bevindingen opgenomen in scope
doorontwikkeling
Tabel 25: Bevindingen Analyse
Nr
Onderwerp

Omschrijving

§
6.13.1

986

Opbouw MKI kenbaar maken

Weten hoe de MKI opgebouwd is, is essentieel voor het
beoordelen van mogelijke alternatieve materialen en
uitvoeringswijzen en voor het stimuleren en initiëren van
innovaties. BAM Wegen / J. Stigter.
Ligt in het verlengde van de validatie RM; heo werkt cq moet
de RM werken. Geen software issue aandachtspunt voor
analyse functionaliteit

978

Grafieken slecht leesbaar

Grafieken zijn slecht leesbaar doordat gebruikte kleuren te
weinig onderscheidend zijn. Selectie wordt geel, maar geel is
ook in de basiskleurenset gebruikt. BAM Wegen / J. Stigter

7.2.2

900

Analyse vergelijking varianten
uitsplitsing per object toont
alleen 5 grootste

In deze vergelijking varianten analyses is het mogelijk om de
variant op te splitsen naar objectbijdrage, echter worden de 5
grootste waardes getoond en de andere waardes worden
gebundeld onder overig. In de grafieken wordt alleen de
RWS-indicator gepresenteerd. Het is echter niet mogelijk om
percentages van de objectbijdrage af te lezen.
Heeft veel te maken met de werking van het rekenmodel
oftewel de validatie ervan. Dit punt insamenspraak oplossen.

7.1.1

886

Rapportage items - materialen
processen percentage is niet
correct

11. Rapportage Items - Materialen en Processen: procentuele
bijdrage van processen is onjuist! Herzie de wijze waarop dit
percentage wordt berekend. De optelling van de % zou
maximaal 100 mogen zijn.
Volgt uit validatie RM. Hieruit blijkt hoe het % berekend moet
worden. Toevogen/opnemen op lijst bevindingen validatie.

6.12

906

Percentages optelling van
onderliggende objecten niet
correct

De optelling van percentages van onderliggende posten is
niet gelijk aan de bovenliggende posten.
Is een gevolg van het RM. Validatie zal moeten aangeven hoe
het moet/wordt

6.12

890

Zwaartepuntenanalyse
aanpassen

15. Zwaartepuntanalyses. De analyses zijn vooral bedoeld
voor de expert en laten vooral zien welke M&P een bijdrage
leveren. Als je alleen met Items mag werken id dit minder
relevant en zou je alleen de 10 belangrijkste Items willen zien
(per fase of voor alle fasen). Dit is nu nog niet mogelijk.
Als er alleen maar met items gewerkt gaan worden dan
consequent alles hierop aanpasen . Dus ook dit punt;.

7.1.3

982

Inzicht in de LCA per fase

Voor de toepassing als aanbestedingsinstrument is alleen de
totale MKI interessant, omdat er geen invloed op de
samenstelling van de MKI is en omdat er geen eisen gelden
aan de MKI per LCA-fase. Uietraard is voor de ontwikkeling
van producten en uitvoeringsmethoden wel inzicht in de LCA
per fase gewenst. Voorstel voor controlemogelijkheid in de
vorm van een lijst. Zie bijvoorbeeld massabalans (mogelijke
basis) BAN Wegen / J. Stigter.
Wat wordt bedoeld; wat betekent dit voor Dubocalc? rekning
mee houden bij verbeterde schermindeling en analyse
functionaliteit

7.1.3
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Tabel 26: Bevindingen Help
Nr
Onderwerp

Omschrijving

§
4.3

903

Help functionaliteit niet
beschikbaar

Het was in eerste instantie niet mogelijk om het Helpscherm
op te roepen met F1. Echter installatie na op een andere PC
werkte was het probleem niet aanwezig.

975

Helpfunctie niet rechtstreek
benaderbaar

Wat vindt u van de helpfunctie? Niet gebruikt, doordat deze
niet rechtstreeks benaderbaar was. BAM Wegen / J. Stigter
Wat is het probleem Verwijderen.

4.3

984

Opbouw MKI

Opbouw MKI: word als onvoldoende gekenmerkt.
Wat wordt bedoeld? Aandachtspunt voor schermindeling

4.3

821

Help dialog doesn't appear

Help dialog doesn't appear when pressing F1 or selected in a
dialog window.

4.3

869

Helpfunctie is niet beschikbaar
via f1

Na installatie is de helpfunctie niet beschikbaar.

4.3

998

Helpfunctie is matig

Helpfunctie Matig.Contentafhankelijk (is eis), duidelijke
beschrijvingen. Gebruiker geeft aan behoefte te hebben aan
een goede helpdesk. Toekomstvisie ook iets over zeggen.
Ballast Nedam / J. Benders
Geen software issue. Hoort thuis bij gebruikershandleiding.
wat is het punt, moeten de helpteksten worden aangepast?

4.3

Tabel 27: Bevindingen Performance
Nr
Onderwerp
Omschrijving

§
4.3

972

Berekenen van project kost veel
tijd

Bij ‘direct doorrekenen’ worden niet alleen de wijzigingen
doorberekend, maar ook meteen alle items. Dit geldt ook voor
‘handmatig doorrekenen’: alles wordt herberekend. Dit kost
heel veel tijd wanneer een heel project ingevoerd is in
DuboCalc. Het is tevens overbodig, omdat het geen zin heeft
ieder item telkens opnieuw te berekenen, wanneer geen
wijzigingen zijn gemaakt. Ballast Nedam Mos.
Wat doorgerekend moet worden wordt bepaald door de
opzet/werking van de RM. Daar moet natuurlijk zo efficient
mogelijk mee omgegaan worden, om te kunnen voldoen aan
de performance eis.

967

Een gevuld project is traag

als het project erin staat zijn ze enorm traag. Het is jammer
dat het programma de data niet verzameld tijdens het werken,
om er bij rapportage in één keer snel een overzicht van te
maken. Nu lijkt het erop dat alles weer herberekend wordt
alvorens grafieken worden gemaakt. Gebrek aan tijd dwong
tot beperkte analyse, en dus tot beperkte feedback. Ballast
Nedam Mos.
Er moet minimaal voldaan worden aan de performance eisen.

4.3

Omschrijving

§
4.3

Tabel 28: Bevindingen Presentatie
Nr
Onderwerp
976

Percentage MKI niet correct
berekend

Het percentage van MKI’s wordt niet goed doorberekend,
zoals te zien is in onderstaand plaatje. Zowel handmatig
herberekenen als automatisch herberekenen werkt soms niet:
zie screenshot bevindingen document Ballast Nedam Mos

933

Invoer in de projectverkenner
wordt na opslaan en opnieuw
openen op alfabetische volgorde
weergegeven. Dit is niet altijd
wenselijk.

Invoer in de projectverkenner wordt na opslaan en opnieuw
openen op alfabetische volgorde weergegeven. Dit is niet
altijd wenselijk. MSM: Alleen op variant niveau.
Volgorde op element niveau zoals je het wil hebben, moet
werken. Hoe zit het op het niveau van de items onder de
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6.6.1

elementen (alphabetisch)?

Tabel 29: Bevindingen Protocol
Nr
Onderwerp
965

Omschrijving

§
1.4.6

Geen mogelijkheid voor definitie
parameters

Het is onmogelijk in DuboCalc om parameters zoals
transportwijze, transportafstanden, voorbereidingen voor
hergebruik en andere factoren te beïnvloeden. Ballast Nedam
Mos.
Major RM change. Alleen na goedkeuring RWS. Ligt in het
verlengde van validatie RM. Overheveln nar bevindingenlijst
validatie RM. Er komt een aftrek-item om de transport tov de
default te verminderen

1006

Transportitems

Moet mogelijk zijn en km's en tonnen moeten invulbaar zijn in
eigenschappen. Email Frank 6-8-2009

1.4.6

1007

Energieitems

Worden ingevuld per jaar dus ook duidelijk aangeven in UI.
Email Frank 6-8-2009

3.4

Tabel 30: Bevindingen Rapportage
Nr
Functie
Berekeningsresultaat opslaan Tonen overzicht structuur

§

Tabel 31: Functies User Interface Uitvoer
Nr
Functie
Berekeningsresultaat opslaan

§
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Bijlage 10 Bevindingen opgenomen in scope
doorontwikkeling
Tabel 32: Bevindingen Analyse
Nr
Onderwerp

978

Omschrijving

Rapportage ontbreekt

Vanuit de bibliotheek is het niet mogelijk een Rapportage te maken van
Items materialen en processen. Zie ook screenshot in rapp. BAM Wegen /
J. Stigter

Grafieken slecht leesbaar

Ballast Nedam / J. Benders
Analyse en rapportage moet gericht zijn op Items en elementen

§
6.13.1

7.2.2

Tabel 33: Bevindingen Schermindeling
900

Analyse vergelijking varianten
uitsplitsing per object toont
alleen 5 grootste

In deze vergelijking varianten analyses is het mogelijk om de variant op te
splitsen naar objectbijdrage, echter worden de 5 grootste waardes
getoond en de andere waardes worden gebundeld onder overig. In de
grafieken wordt alleen de RWS-indicator gepresenteerd. Het is echter niet
mogelijk om percentages van de objectbijdrage af te lezen.
Heeft veel te maken met de werking van het rekenmodel oftewel de
validatie ervan. Dit punt insamenspraak oplossen.

7.1.1

886

Rapportage items - materialen
processen percentage is niet
correct

11. Rapportage Items - Materialen en Processen: procentuele bijdrage
van processen is onjuist! Herzie de wijze waarop dit percentage wordt
berekend. De optelling van de % zou maximaal 100 mogen zijn.
Volgt uit validatie RM. Hieruit blijkt hoe het % berekend moet worden.
Toevogen/opnemen op lijst bevindingen validatie.

6.12

906

Percentages optelling van
onderliggende objecten niet
correct

De optelling van percentages van onderliggende posten is niet gelijk aan
de bovenliggende posten.
Is een gevolg van het RM. Validatie zal moeten aangeven hoe het
moet/wordt

6.12

890

Zwaartepuntenanalyse
aanpassen

15. Zwaartepuntanalyses. De analyses zijn vooral bedoeld voor de expert
en laten vooral zien welke M&P een bijdrage leveren. Als je alleen met
Items mag werken id dit minder relevant en zou je alleen de 10
belangrijkste Items willen zien (per fase of voor alle fasen). Dit is nu nog
niet mogelijk.
Als er alleen maar met items gewerkt gaan worden dan consequent alles
hierop aanpasen . Dus ook dit punt;.

7.1.3

982

Inzicht in de LCA per fase

Voor de toepassing als aanbestedingsinstrument is alleen de totale MKI
interessant, omdat er geen invloed op de samenstelling van de MKI is en
omdat er geen eisen gelden aan de MKI per LCA-fase. Uietraard is voor
de ontwikkeling van producten en uitvoeringsmethoden wel inzicht in de
LCA per fase gewenst. Voorstel voor controlemogelijkheid in de vorm van
een lijst. Zie bijvoorbeeld massabalans (mogelijke basis) BAN Wegen / J.
Stigter.
Wat wordt bedoeld; wat betekent dit voor Dubocalc? rekning mee houden
bij verbeterde schermindeling en analyse functionaliteit

7.1.4

Omschrijving

§
4.3

Tabel 34: Bevindingen Help
Nr
Onderwerp
903

Schermindeling DC lastig in te
delen

De indeling van de schermen is lastig in te stellen om een goed overzicht
te houden op het werk.
Wat is het probleem?

975

Helpfunctie niet rechtstreek

Wat vindt u van de helpfunctie? Niet gebruikt, doordat deze niet
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4.3

benaderbaar

rechtstreeks benaderbaar was. BAM Wegen / J. Stigter
Wat is het probleem Verwijderen.

984

Opbouw MKI

Opbouw MKI: word als onvoldoende gekenmerkt.
Wat wordt bedoeld? Aandachtspunt voor schermindeling

4.3

821

Help dialog doesn't appear

Help dialog doesn't appear when pressing F1 or selected in a dialog
window.

Tabel 4

869

Afvalscenario's niet aanpasbaar

Na installatie is de helpfunctie niet beschikbaar.

998

Helpfunctie is matig

Het is belangrijk om goed in de gaten houden waar de items en
elementen worden geplaatst en hoe de hoeveelheden worden gekoppeld.
Het is erg makkelijk om items dubbel te plaatsen waardoor er grote
verschillen in hoeveelheden ontstaan.
In het kader van voorkomen van fouten doen!

Tabel 18
Tabel 1

Tabel 35: Bevindingen Performance
Nr
Onderwerp
Omschrijving

§
4.3

972

Berekenen van project kost veel
tijd

Als de gebruiker gezocht heeft naar een item en er zijn meerdere
mogelijkheden dan kan niet vooraf worden bekeken welke variant het
beste past bij de projectsituatie. Deze informatie is beschikbaar in de
Omschrijving van het item als het item naar de pdc is gekopieerd. Het zou
handig zijn als je vooraf de omschrijving zou kunnen zien en op basis
daarvan een keuze maakt.

967

Een gevuld project is traag

Veel schermruimte wordt ingenomen door de vensters met
zoekresultaten. In Gww Calc is dit de plaats waar de eigenschappen
worden getoond. Als DuboCalc dat ook zou doen behoeven er geen 3
schermen naast elkaar per PDC/DDC te worden getoond. De
zoekresultaten zouden ook in een pop-upscherm getoond kunnen
worden.

4.3

Omschrijving

§
4.3

Tabel 36: Bevindingen Presentatie
Nr
Onderwerp
976

Percentage MKI niet correct
berekend

Het percentage van MKI’s wordt niet goed doorberekend, zoals te zien is
in onderstaand plaatje. Zowel handmatig herberekenen als automatisch
herberekenen werkt soms niet: zie screenshot bevindingen document
Ballast Nedam Mos

933

Opbouw MKI onduidelijk

Onduidelijk welke milieueffecten liggen ten grondslag aan de MKI. Waar
mogelijk meer duidelijkheid in het scherm. Ballast Nedam / J. Benders
Ligt in het verlengde van validatie RM. Overhevelen naar bevindingenlijst
validatie RM. Zie regel 123

6.6.1

Omschrijving

§
1.4.6

Tabel 37: Bevindingen Protocol
Nr
Onderwerp
965

Geen dockable windows meer
gebruiken

Het is onmogelijk in DuboCalc om parameters zoals transportwijze,
transportafstanden, voorbereidingen voor hergebruik en andere factoren
te beïnvloeden. Ballast Nedam Mos.
Major RM change. Alleen na goedkeuring RWS. Ligt in het verlengde van
validatie RM. Overheveln nar bevindingenlijst validatie RM. Er komt een
aftrek-item om de transport tov de default te verminderen

981

Transportitems

Moet mogelijk zijn en km's en tonnen moeten invulbaar zijn in
eigenschappen. Email Frank 6-8-2009

1.4.6

893

Energieitems

Worden ingevuld per jaar dus ook duidelijk aangeven in UI. Email Frank
6-8-2009

3.4
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Tabel 38: Bevindingen Rapportage
Nr
Onderwerp

1000

Omschrijving

Rapportage ontbreekt

Vanuit de bibliotheek is het niet mogelijk een Rapportage te maken van
Items materialen en processen. Zie ook screenshot in rapp. BAM Wegen /
J. Stigter

Onvoldoende analyse en
rapportage mogelijkheden

Ballast Nedam / J. Benders
Analyse en rapportage moet gericht zijn op Items en elementen

Tabel 39: Bevindingen Schermindeling
Nr
Onderwerp
Omschrijving

§
6.12

7.1.3

§
4.3

901

Schermindeling DC lastig in te
delen

De indeling van de schermen is lastig in te stellen om een goed overzicht
te houden op het werk.
Wat is het probleem?

997

Protocool lijdt niet tot eenduidig
toepassen van Dubocalc

Oorzaak volgens Jelle lag in onduidelijkheid over verschillende manieren
van invoer en schermmogelijkheden. Conclusie meer duidelijkheid en
vereenvoudiging van schermen. Ballast Nedam / J. Benders
Moet altijd gebeuren. is geen software issue, maar een Protocol en
Gebruikershandleiding probleem. blijkbaar is de schermindeling niet
voldoende helder in combinatie met het protocol

4.3

889

Gebruiksinterval niet duidelijk
voor gebruiker

14. Weergave gebruiksinterval in het eigenschappen scherm: geef aan
dat het gaat om het onderhoud per jaar! Nu is dit voor niemand duidelijk.

2.2.2

885

Datakwaliteit items zou
eventueel kunnen vervallen

10. Het veld Datakwaliteit van Items is altijd leeg (geen scores ingevuld)
Waarschijnlijk kan dit tekstveld bij Items komen te vervallen, in
tegenstelling tot M&P.

Tabel 4:
Brongegevens

864

Afvalscenario's niet aanpasbaar

Waarom zouden gebruikers de afvalscenario’s van elementen aan
moeten kunnen passen? Voor de gebruikers is namelijk niet inzichtelijk
wat de afvalscenario’s AF_BU en AF_EL inhouden. Ze kunnen de
eigenschappen hiervan niet inzien. Van de items kunnen de
afvalscenario’s niet aangepast worden hoewel ze wel donker gemarkeerd
zijn.
Uit validatie RM blijkt of het wel/niet nodig is. Op bais hiervan aanpassen.
Overhevelen naar bevindingenlijst validatie RM

Tabel 18

898

Positionering Items en
elementen

Het is belangrijk om goed in de gaten houden waar de items en
elementen worden geplaatst en hoe de hoeveelheden worden gekoppeld.
Het is erg makkelijk om items dubbel te plaatsen waardoor er grote
verschillen in hoeveelheden ontstaan.
In het kader van voorkomen van fouten doen!

Tabel 1

974

Gebruikershandleiding
onduidelijk

Onvoldoende duidelijk is welke velden ingevuld moeten worden. BAM
Wegen / J. Stigter
Geen software issue maar gebruikershandeleiding probleem. Een must
have this niet software probleem. Blijkbaar kan de
schermindeling/presentatie gebruikersvriendelijker

6.13.1

868

Omschrijvingen van items tonen
bij zoekresultaat

Als de gebruiker gezocht heeft naar een item en er zijn meerdere
mogelijkheden dan kan niet vooraf worden bekeken welke variant het
beste past bij de projectsituatie. Deze informatie is beschikbaar in de
Omschrijving van het item als het item naar de pdc is gekopieerd. Het zou
handig zijn als je vooraf de omschrijving zou kunnen zien en op basis
daarvan een keuze maakt.

6.13.1

860

Zoekscherm niet permanent
tonen

Veel schermruimte wordt ingenomen door de vensters met
zoekresultaten. In Gww Calc is dit de plaats waar de eigenschappen
worden getoond. Als DuboCalc dat ook zou doen behoeven er geen 3
schermen naast elkaar per PDC/DDC te worden getoond. De
zoekresultaten zouden ook in een pop-upscherm getoond kunnen
worden.

6.13.1
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858

Wisselen tussen
Bouwsteenverkenner en de
itemverkenner
(structuuronderdelen verkenner)

Voor het verschil tussen de bouwsteenverkenner en de itemverkenner
zou een pulldown keuzemenu kunnen worden gemaakt (vergelijkbaar met
elementen en tarieven in GwwCalc)
Must have als RWS besluit om RAW systematiek ook te gaan gebruiken
voor ordening van de ddc.

6.13.1

897

Applicatie is teveel gericht op
LCA specialist

Het programma is in eerste inzicht ontworpen voor een specialist. Om de
items in het programma goed te kunnen definiëren is het noodzakelijk om
het bouw-, gebruiks- en onderhouds- en sloopproces te kennen. Voor een
ontwerp, besteksschrijver, werkvoorbereider of calculator is het wel
mogelijk om in te zien of de waardes toe of afnemen, maar het echter niet
inzichtelijk hoe de berekening op zichzelf werkt.
Niet echt een software isue. Volgt uit de validatie RM. Overhevelen nar
bevindingenlijst validatie RM

6.13.1

Opbouw MKI onduidelijk

Onduidelijk welke milieueffecten liggen ten grondslag aan de MKI. Waar
mogelijk meer duidelijkheid in het scherm. Ballast Nedam / J. Benders
Ligt in het verlengde van validatie RM. Overhevelen naar bevindingenlijst
validatie RM. Zie regel 123

6.13.1

861

Fases Gebruik en Onderhoud bij
Items niet tonen

De fasen gebruik en onderhoud zijn in geen enkel item ingevuld.
Aangezien deze door de gebruiker niet aan te passen zijn heeft het
volgens mij geen zin om deze fase te tonen in de LCA-verkenner. Gebruik
en onderhoud kunnen door de gebruiker worden gemodelleerd in het
element.
Validatie issue. Wat we gaan doen volgt uit de validatie. Overhevelen
naar bevindingenlijst validatie.

6.13.1

857

Geen dockable windows meer
gebruiken

De inrichting van de schermen lijkt redelijk op de indeling van GwwCalc
(KPD). Aangezien dit pakket marktleider is in de Gww Sector zal de
indeling voor veel gebruikers redelijk logisch overkomen. Een groot
verschil echter is het werken met de dockable windows. Het is voor de
gebruiker niet altijd even helder hoe schermen die verdwenen zijn weer te
voorschijn kunnen worden gehaald. Aangezien alle schermen bijna altijd
nodig zijn zou mijn wens zijn om altijd alle schermen op het beeldscherm
te houden met instelbare afmetingen, maar nooit zodanig dat het scherm
totaal verdwijnt.
Er is een functie onder extra "Herstellen vensters". Deze functie moet
gewoon werken

6.13.1

981

Risico bij modelleren: items
vergeten

Modelleren van het project in de verschillende LCA-fasen: kans is erg
groot dat materialen, processen of daarbinnen fases over het hoofd
worden gezien. BAM Wegen / J. Stigter.
Ligt in het verlengde van de validatie RM. Overhevelen naar
bevindingenlijst validatie RM. Oplossen door schermindeling of RM

6.13.1

893

Dockable windows

Niet gebruiksvriendelijk: moeilijk om schermen weer goed te krijgen als
deze verkeerd staan of verdwenen zijn. In het begin groot gevoel van
‘verdwaald raken en niet meer terug komen’. Ballast Nedam Mos
Wat wordt bedoeld?

6.13.1

896

Meer inzichtelijheid in de werking
van het programma

Om met DuboCalc te werken is het noodzakelijk om goed inzicht te
hebben van hoe de opbouw en denkwijze achter het programma in elkaar
zit. Zonder inzicht hoe het programma werkt is het niet mogelijk om het
werk goed in te delen, hoeveelheden toe te kennen en juiste resultaten te
generen.
Validatie bepaalt hoe rekenmodule gaat werken. Verwacht niet van een
programma dat het inzicht geeft in de rekenwijze. Als het eenvoudig zou
dat nog kunne, maar is en blijft de rekenwijze complex dan opnemen in
gebruikershandleiding/protocol. Niet echt een software issue.
Overhevelen naar bevindingelijst validatie RM.

6.13.1

1002
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Tabel 40: Bevindingen Techniek
Nr
Onderwerp

Omschrijving

§
4.2

855

foutmelding bij aanmaken nieuw
project

Na installatie van versie 1.09b wordt komt bij het aanmaken van een
nieuw project de volgende melding: Could not find file:
C:\DuboCalc\DuboCalc_0_00_02.tdc

874

Bouwsteen toevoegen aan item
geeft error

Als de gebruiker probeert een bouwsteen toe te voegen verschijnt de
volgende foutmelding (zie attachment). Vervolgens slaat het programma
vast (reageert nergens meer op).
Wat wordt bedoeld? Uitgangspunt: alleen maar werken met items?

Tabel 1

895

Elementen van twee identieke
projecten geven andere MKI

Zie attachment

4.3

904

Fout in Analyse vergelijking
varianten

In de vergelijking varianten analyses op basis van RWS-indicator ontstaat
een fout in de berekening als de grondstoffen en energie in de analyse
worden meegenomen. De grafiek kon niet worden gepresenteerd. Het
tonen van RWS-indicator en Afval levert ook onduidelijkheden op want
hoe kunnen de waardes van de RWS-indicator nu lager zijn dan
onderdeel afval. in welke eenheden de presentatie van de grafieken
Niet kunnen tonen van de grafiek is bug. Juistheid waardes MKI volgt uit
validatie en verificatie RM. Dit punt ook eventueel plaatsen/toevoegen
op/aan bevindingenlijst validatie.

7.1.1

934

Verticale scrollbar toevoegen
aan het propert grid

Wanneer er twee of meer documenten onder elkaar geopend zijn worden
de onderste velden in de het eigenschappen scherm niet getoond. (KWS)
Als dat mogelijk is binnen Dubocalc dan moet het ook werken. Anders
werken met 2 openstaande documenten niet toestaan

4.3

942

In de LCA-verkenner wordt op
onderliggende niveaus soms
ongewenst gesorteerd

Zie screenshot (KWS pdf issue 10). Zie comment!!!
Wat is de fout???

6.5.1

947

Foutmelding bij afsluiten
Dubocalc

Zie printscreen (KWS pdf issue 15)

969

Problemen bij installatie DC

Programma installeert niet goed, 3 foutmeldingen waarbij het programma
bestanden niet vindt. Ballast Nedam Mos

Op te nemen in
testscenario
4.2

991

Bij afsluiten werkt de knop
Annuleren niet

Bij afsluiten werkt de knop annuleren niet bij de vraag op het bestand
opgeslagen moet worden. (Annuleren zou terug moeten keren naar
programma, zonder wijzigingen op te slaan.) BAM Wegen / J. Stigter

Op te nemen in
testscenario

992

LCA verkenner: informatie
ontbreekt

In LCA verkenner staat alleen nog naam item, informatie over fase,
processen en materialen ontbreekt. Schuiven (F3/F4) met elementen
binnen variant. Graag ook verplaatsen van varianten mogelijk maken. Zie
ook screenshot in rapportage, BAM Wegen / J. Stigter

6.6.1

994

Voorstel om project op te slaan
zelfs als project niet gewijzigd is

Vraag om project eerst op te slaan komt soms ook als project niet
gewijzigd is. Zelfs als direct na een rapportage een tweede rapportage
wordt opgevraagd. Project geopend en direct rapportage opgevraagd.
N.B: helaas treedt de melding niet altijd op! BAM Wegen / J. Stigter

Op te nemen in
testscenario

1001

Totaaloverzicht van ontwerp met
de MKI van hoofdonderdelen

Graag een totaaloverzicht van het ontwerp met de MKI van de
hoofdonderdelen Hierarchisch grid in totaaloverzicht fixen. Ballast Nedam
/ J. Benders.
Wat wordt bedoeld? Presentatie van alle Elementen met MKI

7.1.4

870

Geen DuboCalc icoon getoond

Na installatie is er geen DuboCalc icoontje op het bureaublad of onder
programs

882

Percentage afval kan aangepast
worden

7. % afval van Items kan nog door de gebruiker Mag Niets worden
aangepast. Dit moet nog worden geblokkeerd.
Volgt uit validatie RM. Is dit niet toegestaan binnen de RM dan bug/Must
have this. Hier weglaten en opnemen op bevindigenlijst validatie.

Op te nemen in
testscenario
Tabel 1

944

Rapportage toont items die
verwijderd zijn

Ook de items in de vuilnisbak worden in het rapport getoond. (KWS pdf
issue 12)

910

Documenten behouden zelfde
grootte na het verwijderen van
objecten

Gegevens verwijderen uit het bestand zorgt niet voor het kleiner worden
van het bestand.
Niet relevant.

Functionele Specificatie DuboCalc

87

Op te nemen in
testscenario
Op te nemen in
testscenario

911

Autosave optie in applicatie niet
gevonden

In het pakket zit geen automatische save functie. Het is mogelijk dat na
een crash men (als men vergeten is het bestand tussentijds op te slaan)
meerdere uren werk kwijt zijn.

4.3

930

Tekst zoekscherm niet volledig
zichtbaar

Na uitklappen boom wordt de tekst regel te groot wanneer je het venster
uittrekt blijft het venster even groot alleen komt er een witte strook naast.
Bevindig stagiares Gerwin Schweitzer, versie 1.02b

Op te nemen in
testscenario

945

In rapportage wordt in
kolomheader RWS indicator
gebruikt

Gebruik MKI in plaats van RWS indicator (KWS pdf issue 13)

Op te nemen in
testscenario

950

Foutmelding na export
rapportage naar Excel

De gegevens zijn niet naar Excel geexporteerd. Totaaloverzicht. (KWS
pdf issue 18)

7.2.3

865

Eenheden van het item niet
Greyed out

De eenheid van het item is door de gebruiker niet aan te passen (Terwijl
deze wel donker gemarkeerd is). Als de gebruiker altijd met de primaire
eenheid moet werken, waarom zijn er dan secundaire eenheden en
omrekenfactoren in de bibliotheek opgenomen?
Het alom bekende oude probleem met property scherm, waarvoor geen
technische oplossing schijnt te bestaan.

4.3

909

Keuze indicator is niet duidelijk /
werk t niet

Het is mogelijk in de instelling om naast de standaard eenheid van RWS–
indicator ook de milieu effecten weer te geven in de eenheid van energie
(joule). Echter deze aanpassing heeft geen effect op de waarde, deze
blijft namelijk de waarde aan houden van de RWS-indicator. Het is te
overwegen om alleen de mogelijkheid te bieden om alleen de RWSindicator weer te geven om verwarring te verkomen.
Alleen werken met MKI en niets anders.

7.2

872

Hierarchie in analyse
"totaaloverzicht"

Bij de het onderdeel totaaloverzicht van de menukeuze analyse ontbreekt
de hiërarchische structuur.

7.1.4

916

RWS12381 error bij opstarten

Error in het installatie script in de RWS omgeving. Zie email FD 6-3-2009

952

MKI van 1 variant wijzigt zonder
herberekening in het
totaaloverzicht

Zie bijlage (KWS pdf issue 20)

4.2
4.3

873

Dubbelklikken op omschrijving
selecteert standaar alles in
Omschrijving formulier

Bij het dubbelklikken om de omschrijving van een item te kunnen zien is
de tekst standaard allemaal geselecteerd.
Klopt. Vind ik niet professioneel

Op te nemen in
testscenario

878

Altijd eigenschappenscherm
actualiseren dan wel niet tonen

3. Voorkom foute invoer van hoeveelheden door altijd het
eigenschappenscherm te tonen van het geselecteerde object. Dus:
Actualiseer altijd het eigenschappenscherm na invoer van (bijvoorbeeld)
een Item.
Is al eerder gesignaleerd en aangepakt in een voorgaande versie. Na
invoeren van een item dan focus houden op het ingevoerde item

4.3

935

Foutmelding na berekenen MKI

Zie printscreen in PDF (KWS issue 3) ???

937

Foutmedling na afsluiten
bibliotheek

Foutmedling na afsluiten bibliotheek. Zie screenshot. (KWS pdf issue 5)
???

946

Knop zoeken in bibliotheek werkt
pas nadat handmatig de breedte
van het scherm wordt
aangepast.

Bij het opnieuw openen van DuboCalc wordt de aanpassing weer
ongedaan gemaakt.
Wat wordt bedoeld?

Op te nemen in
testscenario
Op te nemen in
testscenario
Op te nemen in
testscenario

961

Aanpassen van naam van een
item lukt niet (DDC)

Als je de naam van het item geleiderail aanpast daarna een kopie maakt
komt de oude naam weer terug.

5.8

993

Volgorde in tabel ongewijzigd bij
analyse varianten

Bij analyse varianten wordt volgorde objecten in grafiek aangepast aan
MKI, maar volgorde in tabel blijft ongewijzigd. Zie ook screenshot in
rapportage, BAM Wegen / J. Stigter
Wat wordt bedoeld?

Op te nemen in
testscenario

970

Programma sluiten zonder save
is niet correct

Als je het programma sluit zonder te saven, dan vraagt hij of het bestand
opgeslagen moet worden; als je ja zegt, slaat hij niet op (als je nee zegt
ook niet) en als je annuleren doet sluit hij het programma onopgeslagen
af, in plaats van dat het programma niet afsluit Zie bevindingen rapport

Op te nemen in
testscenario
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voor screenshot. Ballast Nedam Mos
859

Wegvallen eigenschappen
verkenners

Wanneer de pdc en de ddc naast elkaar worden gezet vallen de
eigenschappen schermen weg. Deze schermen kunnen weer zichtbaar
worden gemaakt door de vensters te verschuiven.
Waarom een wens?

Op te nemen in
testscenario

894

Foutmelding Analyse
variantvergelijking

Als ik het hokje "uitsplitsen naar objectbijdrage" aanvink krijg ik de
melding: Er is een fout opgetreden bij het genereren van de grafiek.
Controleer of het systeem de gewenste velden kan berekenen en tonen.
Als gebruiker zou ik graag willen dat het programma dat voor mij
controleert. Als het hokje niet aan te vinken zou moeten zijn als voor
Wegingsmethode RWS-milieumaten gekozen wordt dan zou het hokje
m.i. liever niet meer te zien of op z'n minst niet meer aan te vinken
moeten zijn.

7.1.1

953

Kopie variant wordt niet
doorgerekend

Ik heb een variant gekopieerd en als ik dan de MKI bereken, staat bij de
oorspronkelijk variant wel overal een berekende MKI, terwijl in de kopie de
berekening van sommige materialen tot MKI=0 leidt. Zie bijgaande
test.pdc Jan Stigter, BAM

4.3

932

Kleurinstellingen grafieken in
analyse aanpassen (consistent)

De opmaak van de kleuren in de grafieken verschilt per doorgerekende
variant in een pdc. Wanneer dezelfde materialen of elementen per variant
een andere kleur krijgen dan is dit verwarrend. Ofwel een ander
kleur/opmaakmanagement toepassen zou een oplossing kunnen
zijn.Laatst over dit onderwerp gesproken maar de logica leek toch wel
aanwezig in de huidge uitwerking

7.2

892

MKI lijkt niet consistent bij heen
en weer klikken in tree view

Het fenomeen dat de elementen na verandering en terugzetten van de
eenheid een andere MKI krijgen doet zich ook nog voor in de laatste
elementen van de variant BD 200572/573 (en waarschijnlijk ook bij
andere varianeten. Ik heb nu weer een ander bestand waarbij de MKI een
andere waarde heeft dan de onderliggende items (niet 0) en ook daar
moet ik dezelfde truc toepassen. Bekisting 1,04+E01

4.3

960

Bij selectie van een bouwsteen
blijft er AGRAC in de
eigenschappen verkenner.

Zie screenshot attachment

Op te nemen in
testscenario

943

Rapportage wordt afgedrukt op
twee pagina's

In het rapport wordt een rode lijn getoond op 1 pagina. Bij het
daadwerkelijk afdrukken wordt de pagina over twee A$ pagina's geprint
(KWS pdf issue 11)

Op te nemen in
testscenario

989

Bladindeling rapportage onjuist

Bladindeling rapportage onjuist (rode lijn aan rechterzijde niet te
beïnvloeden) - zie screenshot in rapportage. BAM Wegen / J. Stigter

Op te nemen in
testscenario
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Tabel 41: Bevindingen Validatie
Nr
Onderwerp

Omschrijving

§
Data

995

Bijdrage MKI van een element is
negatief terwijl overige input
positief is

De bijdrage aan de MKI in een project van een element of item is negatief,
terwijl alle materialen en processen waaruit dit is opgebouwd een
positieve MKI hebben. Bijvoorbeeld bij betonnen heipalen. Vergelijken van
de MKI in de database en kiezen voor het materiaal met de laagste MKI.
BAM Wegen / J. Stigter.
Ligt in het verlengde van de validatie. Overheveln naar validatie RM. Uit
verificatie testen van het gevalideerde RM moet blijken dat dit niet meer
mag voorkomen. Overhevelen naar bevindingenlijst validatie.

973

MKI berekening is niet consistent

‘Staal GWW (gemiddeld)’ had een kleine, negatieve MKI. Het gebeurt
vaker dat DuboCalc een kleine, negatieve MKI laat zien en bij opnieuw
opstarten de juiste MKI-waarden toont. Balaast Nedam Mos
Opnemen in testplan en aantonen dat het niet gebeurt

4.3

915

Afwijking in MKI tussen definitie
in primaire eenheid en
secundaire eenheid

andere milieuwaarde bij omrekenen van m3 naar tonnen of naar m
(geconstateerd in de transportafstanden.pdc en bij de vergelijking van de
verschillende A2-projecten).

Tabel 1

888

MKI Agrac niet ok

13. Wat is er aan de hand met de MKI van AGRAC, deze waarde is een
factor 100 te hoog!
Is een RM validatie issuel en controleren bij verificatietesten. Overhevelen
naar bevindingenl;ijst validatie RM. Is altijd een Must have this!

Data

Tabel 42: Bevindingen Versiebeheer
Nr
Onderwerp
Omschrijving
867

Koppelen aan andere DDC

als er een nieuwe database uitkomt moet deze geselecteerd kunnen
worden. DuboCalc start echter altijd op met de laatst gebruikte versie van
de database. Dit is te wijzigen onder Instellingen en de tab
databaselocaties. Hier wordt de koppeling met de ddc aangegeven. M.i.
zou de gebruiker op een andere plaats aan moeten kunnen geven met
welke versie van de ddc hij wil werken. Bijv. bij open bibiliotheek.
Hoe wordt dit probleem opgelost, binnen de bekende constraint dat in een
pdc met slechts 1 ddc versie gewerkt mag worden?

875

Actualiseren werkt niet

als er een nieuwe versie van de database uit wordt gebracht zo je de pdc
moeten actualiseren. Ondanks dat er wijzigingen in de ddc zijn
aangebracht in items die gebruikt worden in de pdc worden er geen
wijzigingen gevonden.
Klopt heeft nooit gewerkt ivm logica/mogelijkheden problemen bij
actualiseren. Daarom bewust gekozen om geheel handmatig opnieuw
opzetten. Als in vereenvoudigde opzet automatische update wel mogelijk
dan Must have this, anders Could have this if it does not affect anything
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§
6.8.1

6.8.1

Tabel 43: Bevindingen Zoeken
Nr
Onderwerp

Omschrijving

§
6.13.1

999

Zoekfunctie is matig

Zorgen dat deze foutloos werkt. Zoeken in alle eigenschappen ook
omschrijving. Ballast Nedam / J. Benders

863

Zoeken met Wildcard

Wanneer het vakje wildcard gebruiken aanzet geeft dit hetzelfde resultaat.
Volgens mij heeft dit vakje geen functie.

6.13.1

871

Zoeken in alle velden werkt niet
correct

Bij het zoeken naar damwand in alle velden worden geen resultaten
gevonden. In het veld omschrijving van o.a. het item Profielstaal
koudgevormd staat deze term wel genoemd.

6.13.1

862

Zoekfunctie aanpassen

Bij de zoekfunctie staat standaard “heel woord” aangevinkt. Het is m.i.
beter om deze standaard uit te zetten. De zoekresultaten geven alleen het
item waarvan de totale omschrijving gelijk is aan het totale woord. Je zou
verwachten dat alle items waarin het woord asfalt voorkomt als
zoekresultaat zouden verschijnen.

6.13.1

Omschrijving

§
7.2.3
6.1
7.1.4
4.3

Tabel 44: Bevindingen Additioneel
Nr
Onderwerp
1008

export voor probasom

export naar excel voor probabilistisch rekenen moet mogelijk zijn

1009

Treeview collapse expand opties

Mogelijkheid om treeview met 1 actie volledig in en uit te klappen

1010

Getting started handleiding

Beknopt voorbeeld project

1011

Getting started handleiding

Beknopt voorbeeld project
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