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Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) 
VTWnr.: OG-VTW-197.2 rev B (aangepast n.a.v. afstemming LEL en EOL) 
V1W nr (extern): 
Werknaam: SIT-2 en 3 DOVT niet in openbare ruimte 

Inhoudelijk behandelaar OG  

Inhoudelijk behandelaar ON 
status Definitief 

Type wijziging wijziging t.o.v. contract 

Tracédeel Tracédeel A Tracédeel B Tracédeel 0 Tracédeel S Tracédeel T Tracédeel U 

Algemeen 

Betreft contractartikel 
Kenmerk Titel Titel/nr/pagina 
Beoogde testen tijdens het C09. Beoogde testen tijdens het Testbedrijf - Uithoflijn 
Testbedrijf - Uithoflijn 

Aanleiding_en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging) 

197.1 De SIT-3 testen op SABUTO kunnen niet plaatsvinden in de openbare ruimte. POU HL heeft besloten in verband met de openstaande technische issues, 
juridische beperkingen en status safety case geen verklaring bij de beheerder en vervoerder aan te vragen voor het uitvoeren van de SIT-3 in openbare 
ruimte. Opdrachtnemer wordt gevraagd om de SIT-3 testen uit te voeren onder het regime van SIT-2, in de afgeschermde ruimte, waarbij doormiddel van 
inzet van verkeersregelaars de omgeving wordt afgeschermd. 

197.2 Aanvullend op de SIT3 testen SUBUTO konden de SIT 2 en SIT-3 testen op DOVT niet plaatsvinden in de openbare ruimte DOVT en de openbare ruimte 
SABUTO. Hiervoor zijn verkeersregelaars ingezet op SABUTO en DOVT. 

Betreft contracteis >i ., 
ID Titel Tekst Type ID Fysiek object 
VS2-4.2.3.7.S Testen en opleveren, Fase overgang Testbedrijf SIT 2 gereed - contracteis - 

Opleveren en start Testbedrijf SIT 3 in de openbare ruimte; procesmatig I 
overdragen, Proceseisen, proces 
Oplevering en 
overdragen 

VS2-4.1.2.1.1 Testen en opleveren, De Site Integration Testen SITl, SIT2 en contracteis - 
Test- en Proefbedrijf, SIT3 samen vormen het Testbedrijf. De SIT's procesmatig I 
Activiteiten, Testbedrijf richten zich op keuring en vrijgave bij elke activiteit 

samenvoeging van deelsystemen door 
Opdrachtnemer; . 

Voorstel eistekst 
Voorstel eistekst Datum ingediend Eis 
Fase overgang Testbedrijf SIT 2 gereed - start 2018-07-11 VS2-4.2.3.7.S - Testen en opleveren, Opleveren en overdragen, 
Testbedrijf SIT 3; Proceseisen, Oplevering en overdragen 

BeschrijVing wij:tlglng 

Het doorvoeren van de wijziging van het veiligheidsregime van de SIT-3 in de openbare ruimte naar SIT-3 in de afgesloten ruimte (SIT-2) regime. Daarnaast 
het handhaven van een SIT-2 regime op SABUTO gedurende de SIT-02 en SIT-03 testen op DOVT. Dit dient doorgevoerd te worden in de testvoorbereiding, 
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testdocumentatie en de V&G tijdens het Testbed rijf voor de SIT-2 fase en de SIT-3 fase. Voor de afscherming van de openbare ruimte t.o.v. van de uit te 
voeren testen is voorzien om dit conform SIT-2 uit te voeren met inzet van verkeersregelaars. 

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test 

!Discipline I Omschrijving !Paraaf !Datum 

Financieel 
"" 

Bedrag: € 111.037,29 

Specificatie: OG-VTW-197.2 SIT-3 prijsaanbieding d.d. 20-11-2008 

Betaling Na acceptatie van de VTW 
Cc ' De VTW betreft de inzet van verkeersregelaars. Eisen worden niet separaat geverifieerd. 

Toegevoegde documenten/bijlagen 

!Kenmerk !Titel I Revisiecode 

Is akkoord door opdrachtnemer? 

Naam Paraaf Datum 

BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

- ' _, Opdrachtgever 

Naam Paraaf Datum 
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