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Deze VTW is een vervolg op OG-VTW-159, In deze VTW is gevraagd om een vluchtroute vanuit LKT/ KTT te faciliteren TOT het TestbedriJf D+OVT. Met deze 
VTW wordt gevraagd deze route tot en met het Testbed rijf D+OVT te faciliteren. 

Titel, Tekst· - 111 Fysiek object . Ill • ' ~ ,. 

Voorstel eistekst 111 • atum ingediend ; Eis ... 
1. Opdrachtnemer dient tot en met het Testbedrijf D+OVT een vluchtroute te faciliteren voor 
werknemers van LKT/ KIT vanaf het uiteinde van perron 4b (nabij de vuilcontainers van NS) 
naar de openbare ruimte in de richting van Park Nieuweroord (dit is de verzamelplek van LKT/ 
KTT). De oversteek vanaf perron 4b naar de openbare ruimte mag, passend in de fasering van 
Opdrachtnemer, tussentijds verlegd worden. Dit dient van te voren gemeld te worden bij 
Opdrachtgever, Opdrachtgever zal dit vervolgens met de BHV-organisatie van LKT/ KIT 
afstemmen. 

2. De vluchtroute vanuit LKT/ KIT dient ten minste zo breed te zijn als de smalste doorgang op 2018-10-09 
perron 4b waar de vluchtenden vandaan komen. 

3. De vluchtroute vanaf perron 4b dient te allen tijde verhard en struikel- en obstakelvrij te zijn. 2018-10-09 

4. Opdrachtnemer dient de vluchtroutes in het expeditieoverleg aan te kondigen en aan te geven 2018-10-09 
wat de bijbehorende veiligheidsmaatregelen zijn (te denken valt aan verlaagde snelheid 
bouwverkeer en werk stilleggen igv ontruimen KIT/LKT). 

5. Opdrachtnemer dient de vluchtroute (incl. locatie van de vluchtdeur) met pictogrammen aan 2018-11-19 
het geven. 

Met deze VTW draagt Opdrachtgever aan BAM-CUU op om een vluchtroute te faciliteren t/m Testbedrijf DOVT conform bovenstaande eisen. 
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