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PROBLEEMBESCHRIJVING

Zeespiegelstijging door het smelten van de poolkappen 
Extremer weer 
Uitdroging van bepaalde delen op aarde 
Verzuring wereldwijd; zeewater wordt hierdoor aangetast 
Biodiversiteit en ecosystemen veranderen: Koraalrif zal verdwijnen
en sommige diersoorten sterven uit of verplaatsen zich. 

Organisaties en bedrijven die vaker (studie) reizen maken. 
Organisaties en bedrijven die duurzamer te werk willen gaan. 

Bij verschillende manieren van transport vindt er vaak CO2 uitstoot
plaats. CO2 is een broeikasgas, namelijk koolstofdioxide. CO2-uistoot
is het vrijkomen van dit gas in de atmosfeer. Van nature bestaat onze
atmosfeer ook al uit CO2, dit zorgt ervoor dat warmte wordt
geabsorbeerd. Het is fijn dat de warmte vastgehouden worden,
anders zou het altijd ondragelijk koud zijn op aarde. Maar het kan
problematisch worden wanneer de natuurlijke CO2-gehalte door
mensen ernstig verhoogd wordt. Op deze wijze gaat de aarde meer
warmte vasthouden, met klimaatverandering als gevolg (User, 2022). 

De gevolgen hiervan kunnen zijn: 

Met al deze reizen zal er dus een grote (menselijke) CO2-uitstoot
plaats vinden. Daarom is deze whitepaper opgesteld om meer
alternatieven te bieden, die minder CO2-uitstoten. Daarnaast worden
al deze transportmogelijkheden ook op andere factoren beoordeeld.
Het kan bijvoorbeeld CO2 technisch veel beter zijn, maar economisch
(veel duurder) niet haalbaar. Deze whitepaper is dus informatief. 

Maar voor wie is deze whitepaper bedoeld? Hieronder staat de
doelgroep geformuleerd: 

Organisaties en bedrijven die op (studie) reizen gaan, kijken
voornamelijk naar de snelste en goedkoopste oplossing. Daarom
zullen er een aantal steden uit Europa geanalyseerd worden op
meerdere vlaktes. Het doel van deze whitepaper is dus om
informatie/inzicht te bieden aan de doelgroep om meerdere
vervoersmiddelen naast elkaar te zetten en deze dan op
duurzaamheid, gemak en economisch te beoordelen.  



Vliegtuig
Trein
Bus
Auto´s
Elektrische auto´s

Vervoersmiddelen:
1.
2.
3.
4.
5.

INLEIDING
In deze white paper worden de meeste relevante vervoersmiddelen
onderzocht die gebruikt worden voor de mobiliteit van het zakelijke
reizen. Deze vervoersmiddelen zijn onderzocht per variabel. Uit deze
variabelen kunnen bedrijven overwegen welke vervoersmiddelen
gekozen worden per bestemming. Hierbij kan een bedrijf
bijvoorbeeld meer waarde aan een bepaalde variabel koppelen dan
een andere variabel, dit is dus voor ieder bedrijf verschillend.

Verder zijn er drie bestemmingen onderzocht binnen Europa. Deze
bestemmingen hebben betrekking op de zakelijke markt. Deze
onderzochte bestemmingen zijn: Milaan, Stockholm en Berlijn. Deze
steden zijn erg populair voor zakelijke bestemmingen. Aan de hand
van deze onderzochte gegevens kunnen bedrijven gaan afwegen voor
welke vervoersmiddelen ze gaan kiezen per bestemming. Hieronder
staan de 5 vervoersmiddelen die worden vergeleken op basis van de 7
onderstaande variabelen.

Afstand
Tijdsduur
Kosten
Aantal plaatsen
Comfort
Overstap/oplaadstop
CO2-uitstoot

Variabelen: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Vliegtuig Kosten

Milaan 120 euro p.p.

Stockholm 130 euro p.p.

Berlijn 120 euro p.p.

VERVOERSMIDDEL:
VLIEGTUIG

Voor het vervoersmiddel vliegtuig wordt Amsterdam (Schiphol Airport)
centraal gesteld als beginbestemming en worden de vliegvelden van
Milaan (Malpensa Airport), Stockholm (Arlanda Airport) en Berlijn
(Brandenburg Airport) centraal gesteld als eindbestemming. De kosten
hiervoor zullen worden berekend aan de hand van retourtickets.
 
Afstand en tijdsduur 
Milaan: De afstand van Schiphol naar Malpensa Airport is 827 kilometer en
de tijdsduur van deze vlucht ligt rond de 1 uur en 40 minuten. 
Stockholm: De afstand van Schiphol naar Arlanda Airport is 1125 kilometer
en de tijdsduur van deze vlucht ligt rond de 2 uur. 
Berlijn: De afstand van Schiphol naar Brandenburg Airport is 593 kilometer
en de tijdsduur van deze vlucht ligt rond de 1 uur en 25 minuten. 

Kosten 
De beginprijzen van de vliegtickets zijn onderzocht per persoon, echter is
dit exclusief bagage en boekingskosten. Inclusief zullen de vliegtickets
gemiddeld rond de 30 euro hoger liggen per persoon. Wel zullen deze
tickets minimaal een maand van de voren geboekt dienen te worden om
van deze prijs te kunnen voorzien voor de hele groep. Ook goed om
rekening mee te houden is dat daze prijzen de vanaf prijzen zijn en meestal
zullen de prijzen dus iets hoger kunnen uitvallen bij het boeken hiervan.
hieronder staan de gemiddelde prijzen weergegeven per bestemming.



Aantal plaatsen 
Het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor de
vliegtuigen hangt af van de datum dat er
vliegtickets geboekt worden. Er wordt geadviseerd
door vliegmaatschappijen om minimaal 3 tot 4
maanden voor aanvang groepstickets te boeken in
verband met genoeg vrije plekken. Veel
vliegmaatschappijen bieden groepstarieven aan
als er geboekt wordt voor 10 personen of meer. Bij
het boeken van vliegtuig tickets zitten er geen
aantal personen aan verbonden, aangezien bij
aanvraag van meer personen er meer vliegtuigen
ingezet kunnen worden. Per vliegtuig voor de drie
bestemmingen gaat het meestal om cityhoppers
(KLM) en hierbij kunnen maximaal 100 personen
vervoerd worden (KLM Groepsreizen, 2022). 

Comfort 
De drie bestemmingen hebben alle drie een
tijdsduur van maximaal 2 uur, waardoor het erg
prettig is om het vliegtuig te pakken. Het comfort
van het vliegtuig biedt vooral het gemak aan en de
korte tijdsduur van de reis. Mocht het comfort
optimaal gebracht worden aan de participanten
van de studiereizen, dan kan er eventueel gekozen
worden voor de business class stoelen.
Businessclass stoelen zijn erg handig voor zakelijke
reizen om het comfort te vergroten, echter zijn de
gemiddelde business class stoelen 4 tot 6 keer zo
duur als de normale economy class stoelen (Radar
Radio, 2017). Hier moet dus wel rekening mee
gehouden worden en of dit het waard is voor de
tijdsduur van de vlucht. Economy class stoelen zijn
voor maximaal 2 uur durende vluchten van
voldoende comfort voor de reiziger in verhouding
tot langere vluchten.



Overstap/oplaadstop 
Voor alle drie de bestemmingen gaan directe vluchten die worden
aangeboden door EasyJet, KLM, Norwegian en Scandinavian Airlines. Deze
directe vluchten zijn over het algemeen goedkoper dan vluchten met wel
een tussenstop. En hierdoor hoeft er dus geen rekening gehouden te
worden met overstappen of een oplaadstop.
 
CO2-uitstoot 
Met vluchten korter dan 700 km is de uitstoot CO2 per reiziger km
ongeveer 270 gram. Bij vluchten van langer dan 2500 km is de uitstoot van
CO2 per reiziger km ongeveer 135 gram. Bij de vluchten tussen deze
afstanden in, is de uitstoot van CO2 per reiziger km ongeveer 200 gram
(Zaalingen, 2019). in de tabel hieronder staat de gemiddelde CO2-uitstoot
weergegeven per bestemming.
 

Vliegtuig CO2-uitstoot

Milaan 331 kilo CO2

Stockholm 450 kilo CO2

Berlijn 320 kilo CO2



VERVOERSMIDDEL:
TREIN

Afstand 
Milaan 
De afstand is ongeveer 1380 kilometer.  
Amsterdam centraal -> Paris Nord = 518 kilometer 
Paris Nord -> Geneve = 543 kilometer 
Geneve -> Milaan = 319 kilometer 

Stockholm 
De afstand is ongeveer 1464 kilometer 
Hengelo -> Osnabrück = 97 kilometer 
Osnabrück -> Hamburg = 231 kilometer 
Hamburg -> Fredericia = 264 kilometer 
Fredericia -> Kopenhagen = 216 kilometer 
Kopenhagen -> Stockholm = 656 kilometer 

Berlijn 
De afstand is ongeveer 511 kilometer 
Hengelo -> Berlijn = 511 kilometer 

Trein
Afstand en
Tijdsduur

Kosten

Milaan
1380 km

11 uur 35 min.
350 euro p.p.

Stockholm
1464 km

15 uur 4 min.
146 euro p.p.

Berlijn
511 km

4 uur 27 min.
66 euro p.p.



Aantal plaatsen 
Via NS International kan er geboekt worden voor maximaal 5 personen.
Wanneer er voor meer dan vijf personen geboekt moet worden, kan er een
groepsreis aangevraagd worden. Helaas is er momenteel een
personeelstekort bij de NS. Hierdoor kan NS International door grote aantal
aanvragen geen groepsreizen regelen tot eind Januari. Hierdoor zijn
momenteel de kosten ook hoger om met de trein naar de steden te reizen,
want met een groepsreis zal de prijs dalen. Hoeveel de prijs exact zal dalen
staat niet weergegeven.  
 
Comfort 
Bij alle verschillende reizen krijgt de passagier een plek toegewezen in de
2de klasse. Wanneer er een meer comfortabele reis gewenst wordt, kan er
voor gekozen worden om plekken in de 1ste klasse te reserveren. Het
nadeel van de eerste klasse, is dat de kosten significant zullen gaan stijgen.
Bij de reis naar Stockholm moet er een keuze gemaakt worden om de
eerste trein 
 
Overstap 
Milaan 
De treinreis heeft 2 overstap momenten. De overstap zal plaats vinden in
Paris North en Gevene.
 
Stockholm 
De treinreis heeft 4 overstap momenten. De overstap zal plaats vinden in
Osnabruck, Hamburg, Fredericia en Kopenhagen.
 
Berlijn 
De treinreis naar Berlijn is een directe verbinding. Er zullen dus geen
overstapmomenten plaatsvinden.



CO2-uitstoot 
De gemiddelde CO2 van de treinsoorten is 27 gram (Ecotree, 2023). Dit is
een gemiddelde, er zijn namelijk allemaal verschillende treinsoorten die
een andere uitstoot hebben. Deze lange afstand treinen/internationale
treinen stoten vaak wat meer uit dan een regionale elektrische trein (die
stoot 0 gram uit).  
 
Milaan 
De afstand van Amsterdam naar Milaan is 1380km en van Milaan terug naar
Amsterdam dus ook 1380km. Dit komt neer op 2760km totaal. De CO2
uitstoot per reiziger met het vliegtuig is dus ongeveer 74,5 kilo CO2 (74,520
gram) per reiziger. 
 
Stockholm 
De afstand van Hengelo naar Stockholm is 1464km en van Stockholm terug
naar Hengelo dus ook 1464km. Dit komt neer op 2928km totaal. De CO2
uitstoot per reiziger met de trein is dus ongeveer 79,1 kilo CO2 (79,056
gram) per reiziger. 
 
Berlijn 
De afstand van Hengelo naar Berlijn is 511km en van Berlijn terug naar
Hengelo dus ook 511km. Dit komt neer op 1022km totaal. De CO2 uitstoot
per reiziger met de trein is dus ongeveer 27,6 kilo CO2 (27,594 gram) per
reiziger. 



VERVOERSMIDDEL:
BUS

Afstand 
Almelo -> Milaan = 1018KM 
Almelo -> Stockholm = 1303KM 
Almelo -> Berlijn = 528KM 

Kosten
Om een bus te huren voor een midweek is een goede externe partner om
hier gebruik van te maken bookabus.eu (Bookabus, z.d.). Bij deze partner
kan er een retour aangevraagd worden met een chauffeur voor een
midweek naar de desbetreffende bestemming toe. De kosten zijn
gebaseerd op een heen- en terugreis en wanneer het een maand van te
voren geboekt wordt. Deze kosten zijn per bestemming natuurlijk
verschillend, zoals hieronder weergegeven is.

 

Trein
Afstand en
Tijdsduur

Kosten

Milaan
1018 km

10 uur 56 min.
144 euro p.p.

Stockholm
1303 km

15 uur 2 min.
170 euro p.p.

Berlijn
528 km

5 uur 50 min.
99 euro p.p.



VERVOERSMIDDEL:
BUS

Aantal plaatsen 
Voor al deze ritten worden er gebruik gemaakt van
Midibussen (Bookabus.eu. z.d.). In zo’n bus is er plaatst
voor maximaal 35 mensen. Deze bus mag pas afgehuurd
worden wanneer er minimaal 27 mensen meegaan,
daarom is er in dit verhaal van 32 mensen uitgegaan met
de kosten.  

Comfort 
De midibussen van Bookabus.eu hebben verschillende
faciliteiten in de bus voor de comfort van de mensen. In
de bus zit bijvoorbeeld air conditioning, gordels,
microfoon, koelkast en eventueel catering service. Het is
een moderne bus en volgens de reviews ook vaak
comfortabele zitplekken. Er zit ook een chauffeur bij
inbegrepen die gespecialiseerd is in het besturen van
bussen en het reizen van lange afstanden. Dit brengt een
stukje veiligheid met zich mee. Het is ook mogelijk om
een aantal tussenstops te houden om even rustig de
benen te kunnen strekken en dat de chauffeur dan ook
even rust heeft en tijd om even iets te eten/drinken. 

Overstap 
Bij deze vorm van transport zullen er geen overstappen
plaatsvinden, het is een directe verbinding. Er zullen wel
wat tussenstops plaats vinden om even de benen te
kunnen strekken en dat de chauffeur wat rust heeft en
wat eten/drinken kan halen. 

 



VERVOERSMIDDEL:
BUS

CO2-uitstoot 
Een modaliteit bus stoot gemiddeld 835 gram CO2 per voertuig km uit
(Crow, z.d.). Wanneer er met een groep van 32 gereisd zal gaan worden, is
de CO2 uitstoot per reizigers km dus ongeveer 26 gram. 
Milaan 
De afstand van Almelo naar Milaan is 1018km en van Milaan terug naar
Almelo dus ook 1018km. Dit komt neer op 2036km totaal. De CO2 uitstoot
per reiziger met de bus is dus ongeveer 52,9 kilo CO2 (52,936 gram) per
reiziger. 
 
Stockholm 
De afstand van Almelo naar Stockholm is 1303km en van Stockholm terug
naar Almelo dus ook 1303km. Dit komt neer op 2606km totaal. De CO2
uitstoot per reiziger met de bus is dus ongeveer 67,8 kilo CO2 (67,756 gram)
per reiziger. 
 
Berlijn 
De afstand van Almelo naar Berlijn is 528km en van Berlijn terug naar
Almelo dus ook 528km. Dit komt neer op 1056km totaal. De CO2 uitstoot
per reiziger met de bus is dus ongeveer 27,5 kilo CO2 (27,456 gram) per
reiziger. 

 



VERVOERSMIDDEL:
AUTO (FOSSIEL)

Afstand
Almelo -> Milaan = 1018KM
Almelo -> Stockholm = 1303KM
Almelo -> Berlijn = 528KM

CO2-uitstoot
Bij de CO2-uitstoot is er gekeken naar de drie verschillende types brandstof,
namelijk benzine, diesel en liquefied petroleum gas (LPG). Volgens
onderzoek van de ANWB (2020) komt er per liter diesel die wordt verbruikt
met autorijden 2606 gram CO2 vrij. Bij een liter benzine is dit 2269 gram en
bij LPG 1610 gram.

Uit onderzoek van Autoweek (z.d) blijkt dat een auto met brandstoftype
LPG 9,19 liter verbruikt per 100 kilometer (1 op 10,9). Voor benzine geldt een
gemiddelde van 6,41 liter per 100 kilometer (1 op 15,6). Het meest zuinige
brandstoftype is diesel met 5,54 liter per 100 kilometer (1 op 18,1).

CO2-uitstoot Milaan met de auto
De afstand van Almelo naar Milaan is 1018km en van Milaan terug naar
Almelo dus ook 1018km. Dit komt neer op 2036km totaal. Een lpg-auto
verbruikt in een retourrit naar Milaan gemiddeld 186,79 liter LPG. Dat
betekent een CO2-uitstoot van 300,7 kg. Een benzineauto verbruikt 130,5
liter benzine in een totale reis. Dit komt uiteindelijk neer op een
gemiddelde CO2-uitstoot van 296,2 kg.  De dieselauto heeft de minste CO2-
uitstoot. Deze verbruikt namelijk 112,5 liter en dat staat gelijk aan 292,50 kg
CO2-uitstoot.



CO2-uitstoot Stockholm met de auto
De afstand van Almelo naar Stockholm is 1303km
en van Stockholm terug naar Almelo dus ook
1303km. Dit komt neer op 2606km totaal. Bij een
retourrit naar Stockholm verbruikt een LPG-auto
239,1 liter, een benzineauto 167,1 liter en een
dieselauto 144 liter. Dat betekent dat een LPG-auto
384,95 kg CO2 uitstoot. Voor een benzineauto geldt
een CO2-uitstoot van 379,32 kg en voor een
dieselauto een uitstoot van 374,40kg CO2.

CO2-uitstoot Berlijn met de auto
De afstand van Almelo naar Berlijn is 528km en van
Berlijn terug naar Almelo dus ook 528km. Dit komt
neer op 1056km totaal. Met een lpg-auto verbruik je
met deze gehele reis 96,9 liter brandstof. Met een
benzineauto verbruik je 67,7 liter. Het minste
verbruik je met een dieselauto, namelijk 58,3 liter.
Met een lpg-auto stoot je 156kg CO2 uit. Een
benzineauto stoot 153,7kg CO2 uit. De dieselauto
stoot in deze reis 151,6kg CO2 uit. Bij een korte reis is
er dus nog nauwelijks een verschil tussen de drie
verschillende brandstoftype.



Milaan kosten met de auto
Volgens de routeplanner van de ANWB (2023) zijn de tolkosten voor een
auto €49,19. De kosten voor een lpg-auto zijn rekening houdend met het
aantal liters bovengenoemd en een lpg-prijs van €0,81 per liter (ANWB,
2023) in totaal €151,29. Volgens de ANWB (2023) kost benzine kost €1,79 per
liter en diesel €1,76. Voor benzine betekent dit €233,60 aan
brandstofkosten en voor diesel €198. Met de kosten van de tol erbij
betekent dit dat een lpg-auto €200,48 kwijt is, een benzineauto €282,79 en
een dieselauto €247,19. 

Stockholm kosten met de auto
Om met de auto naar Stockholm te gaan moeten er volgens reisroutes
(2023) twee bruggen gepasseerd worden en daar moet tol voor worden
betaald.  De eerste brug is de Grote Belt-brug de kosten hiervoor bedragen
18 euro. De tweede brug is de Sontbrug en kost 48 euro. Omdat het om een
retourreis gaat moeten de kosten twee keer worden betaald. In totaal zijn
de kosten aan tol dus 132 euro. De kosten voor een lpg-auto zijn rekening
houdend met het aantal liters bovengenoemd en een lpg-prijs van €0,81
per liter (ANWB, 2023) in totaal €193,67. Volgens de ANWB (2023) kost
benzine kost €1,79 per liter en diesel €1,76. Voor benzine betekent dit
€299,11 aan brandstofkosten en voor diesel €253,44. Met de kosten van de
tolbruggen betekent dit dat een lpg-auto €325,67 kwijt is, een benzineauto
€431,11 en een dieselauto €385,44. 

Berlijn kosten met auto
Voor Berlijn geldt dat er geen tolwegen zijn. Er zullen hier dus alleen
brandstofkosten hoeven te worden betaald. De kosten voor een lpg-auto
zijn rekening houdend met het aantal liters bovengenoemd in totaal
€78,79. Voor benzine betekent dit €121,18 aan brandstofkosten en voor
diesel €102,61. 



VERVOERSMIDDEL:
ELEKTRISCHE AUTO

Afstand
Almelo -> Milaan = 1018KM
Almelo -> Stockholm = 1303KM
Almelo -> Berlijn = 528KM

CO2-uitstoot
Als er gekeken wordt naar de fabriek opgegeven eigenschappen van een
elektrische auto, staat er dat er 0 gram per kilometer uitgestoten wordt. Dit
klopt ook inderdaad, want er is geen directe CO2 uitstoot, maar wel een
indirecte uitstoot, namelijk het opwekken van energie zorgt wel voor
uitstoot (ANWB, 2022). Uit gegevens van Milieucentraal (2019) blijkt dat een
elektrische auto 1000 kilo CO2 uitstoot per 12.000 kilometer. Omgerekend
is dit 83,33 gram CO2 per kilometer. Dit is op basis van de energiemix van
2019. Door de verduurzaming zal dit getal dus steeds lager gaan worden.

Milaan
De afstand van Almelo naar Milaan is 1018km en van Milaan terug naar
Almelo dus ook 1018km. Dit komt neer op 2036km totaal. Rekening
houdend met de 83,33 gram CO2 per kilometer stoot een elektrische auto
in deze reis 169kg CO2 uit.

Stockholm
De afstand van Almelo naar Stockholm is 1303km en van Stockholm terug
naar Almelo dus ook 1303km. Dit komt neer op 2606km totaal. Een reis
naar Stockholm en terug met de elektrische auto stoot 217,16kg CO2 uit.

Berlijn
De afstand van Almelo naar Berlijn is 528km en van Berlijn terug naar
Almelo dus ook 528km. Dit komt neer op 1056km totaal. De uitstoot van de
reis betreft 87,99kg CO2 met een elektrische auto.



Kosten
Volgens de ANWB (2023) kost snelladen €0,13 per
kilometer.

Kosten Milaan elektrische auto
De reis naar Milaan is 2036km in totaal. De
brandstofkosten (elektriciteit) zullen uitkomen op
€264,68. Daarbij komen nog de tolkosten van
€49,19. Dat maakt het in totaal €313,87

Kosten Stockholm elektrische auto
De reis naar Stockholm is 2606km in totaal. De
brandstofkosten (elektriciteit) zullen uitkomen op
€338,78. Daarbij komen nog kosten van de
tolbruggen van €132. Totaal komt dit neer op
€470,78

Kosten Berlijn elektrische auto
De reis naar Berlijn is 1056km in totaal. De
brandstofkosten (elektriciteit) zullen uitkomen op
€137,28.

Comfort auto
·Flexibiliteit: je kunt je eigen tijd indelen en kunt
onderweg stoppen waar je wilt.
·Comfort: je kunt je eigen spullen meenemen en
hoeft niet afhankelijk te zijn van de
beschikbaarheid van een vervoerder.
·Meerdere personen: Het voordeel van de auto is dat
je met meerdere personen erin kunt en daardoor
de prijs kan verdelen over de inzittenden.

Stad Kosten

Milaan €313,87

Stockholm €470,78

Berlijn €137,28



Oplaadpunten
Het nadeel van de elektrische auto is dat je hem moet opladen.

Volgens Bovag (z.d.) duurt het opladen van een auto met een
snellader gemiddeld 30 minuten om hem 80% vol te krijgen. Volgens

Milieucentraal (z.d) heeft een elektrische middenklasser een
actieradius van 310 kilometer. Rekening houdende met de 80% kun je

250 kilometer per oplaadbeurt rijden. Voor de rit naar Milaan
betekent dit dat je minimaal 4 keer je auto moet opladen onderweg.

Naar Stockholm 6 keer en naar Berlijn 2 keer. 
 

Tijdsduur
In totaal ben je naar Milaan 12 uur en 10 minuten onderweg. Dit is

twee uur langer dan met een normale auto. Hierin is ook de laadtijd
meegenomen. Voor Stockholm ben je langer onderweg namelijk 17
uur en 29 minuten inclusief de laadtijd. Bij een normale auto is dit 14
uur en 29 minuten. Naar Berlijn hoef je de auto maar twee keer op te
laden. Hierdoor ben je 6 uur en 20 minuten onderweg een uur langer

dan met een normale auto.



OVERZICHT MILAAN

Vervoers
middel/
Variabel

en

Vliegtuig Trein Bus Auto´s
Elektrisc
he auto

´s

Afstand 827 km 1380 km 1018 km 1018 km 1018 km

Tijdsduur
1 uur 40

min.
11 uur 35

min.
10 uur 56

min.
10 uur 10

min.
12 uur 10

min.

Kosten
120 euro

p.p.
350 euro

p.p.
144 euro

p.p.
57 euro

p.p.
63 euro

p.p.

Aantal
plaatsen

Onbeperk
t

Onbeperk
t

32
plaatsen

5
plaatsen

5
plaatsen

Comfort
Economy

class
2e klasse

AC, WC,
flexibel

Flexibel

Flexibel,
nadeel is
elke keer
30 min

wachten

Overstap/
Oplaadst

op
Geen 2 Geen Geen 4

CO2-
uitstoot

331 kg p.p.
74,5 kg

p.p.
52,9 kg

p.p.
59,24 kg

p.p.
33,8 kg

p.p.



OVERZICHT STOCKHOLM

Vervoers
middel/
Variabel

en

Vliegtuig Trein Bus Auto´s
Elektrisc
he auto

´s

Afstand 1125 km 1464 km 1303 km 1303 km 1303 km

Tijdsduur 2 uur
15 uur 4

min.
15 uur 2

min.
14 uur 29

min.
17 uur 29

min.

Kosten
130 euro

p.p.
146 euro

p.p.
170 euro

p.p.
60 euro

p.p.
94 euro

p.p.

Aantal
plaatsen

Onbeperk
t

Onbeperk
t

32
plaatsen

5
plaatsen

5
plaatsen

Comfort
Economy

class
2e klasse

AC, WC,
flexibel

Flexibel

Flexibel,
nadeel is
elke keer
30 min

wachten

Overstap/
Oplaadst

op
Geen 4 Geen Geen 6

CO2-
uitstoot

450 kg
p.p.

27,5 kg
p.p.

67,8 kg
p.p.

75,86 kg
p.p.

43,43 kg
p.p.



OVERZICHT BERLIJN

Vervoers
middel/
Variabel

en

Vliegtuig Trein Bus Auto´s
Elektrisc
he auto

´s

Afstand 593 km 511 km 528 km 528 km 528 km

Tijdsduur
1 uur 25

min.
4 uur 27

min.
5 uur 50

min.
5 uur 20

min.
6 uur 20

min.

Kosten
120 euro

p.p.
66 euro

p.p.
99 euro

p.p.
24 euro

p.p.
27 euro

p.p.

Aantal
plaatsen

Onbeperk
t

Onbeperk
t

32
plaatsen

5
plaatsen

5
plaatsen

Comfort
Economy

class
2e klasse

AC, WC,
flexibel

Flexibel

Flexibel,
nadeel is
elke keer
30 min

wachten

Overstap/
Oplaadst

op
Geen Geen Geen Geen 2

CO2-
uitstoot

320 kg
p.p.

27,6 kg
p.p.

27,5 kg
p.p.

30,74 kg
p.p.

17,60 kg
p.p.
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