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Inhoudelijk behandelaar OG  
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Tracédeel ·., Tracé Uithoflijn 

Betreft contractartikel 

!Kenmerk !Titel ITitel/nr/'pagina 

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging) 

Voor de instructie van de brandweerdiensten over de Uithoflijn is een brandweeroefening ingepland. In deze 
oefening bezoeken de betrokken brandweerploegen de Uithoflijn om bekend te worden met de baan, de 
toegangen en de faciliteiten. Oorspronkelijk stond deze oefening gepland tijdens het Proefbedrijf SABUTO in 
januari 2019 (week 2 t/m 4). Echter door de uitgestelde start van het Proefbedrijf SABUTO valt de door de 
brandweer ingeplande opleiding in de periode Testbedrijf Uithoflijn. De planning van de brandweeroefening is 
als volgt: 
- Week 2 2019: instructie tram. Tijdens deze instructie staat er een tram op het opstelterrein P+R (onderspanning). De brandweer rijdt (in eigen 
vervoer) over de tram/busbaan van P+R naar halte Padua laan. 
- Week 3 2019: instructie baan. De brandweer bezoekt de baan in de tracédelen D-OVT-5-A. 
- Week 4 2019: Reserve week mogelijkheid tot inhalen instructie tram of baan. Benodigd indien een ploeg de instructie niet heeft kunnen volgen door 
inzet. 

Het verzoek aan BAM is om de Brandweeroefening in het Testbedrijf Uithoflijn te faciliteren 013 easis Ya A regie. 

Betreft contraéleis 

IID ITitel !Tekst !Type IID I Eysiek object 
Voorstel eistekst 

!voorstel eistekst !Datum ingediend IEis 

Beschrijving wijziging 
Het faciliteren van de brandweeroefening door BAM-CUU bestaat uit de volgende activiteiten: 
- Werkvergunningen opstellen en aanvragen voor de brandweeroefening 
- Ondersteuning brandweer tijdens de instructie baan (week 3 en week 4 als reserve) 
- Schakelen bovenleiding opstelterrein tijdens instructie tram (week 2 en week 4 als reserve) 
- Opstellen tram op opstelterrein voorafgaande aan start brandweeroefening week 2 

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test 
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Discipline Omschrijving Paraaf Datum 

Financieel 

Bedfag: € 4.766,84 

Speeifieatie: OG-VTW-214 Prijsaanbieding d.d. 14-12-2018 

Betaling Na acceptatie van de VTW 

lngang,pet ;. Werkzaamheden staan gepland voor wk 2 2018 

I Toegevoegde documentenlbijlagen 

!Kenmerk !Titel I Revisiecode 

Is akkoord door opdrachtnemer? Opdrachtgever 

Naam 

Dhr.  
Projectdirecteur 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoftijn Utrecht 
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Prijsaanbieding OG-VTW- 214 

•bam 
infra 

1.1 
1.2 
1.3 

Directe kosten ontwerp __ __,_ L ~ 
, te kosten Uitvoering . i € 
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Facutteren brandwee roefening Uithoftijn 
OG-VTW- 214 12-12-2018 

Kostenonderbo1JWino 
Directe kosten ultvoei':lnn Arbeid Materiaal Materleel)· Aant E.h. kosten Toellchtlna·. 

f-------+-----!;~~~~:~~!:~;~ps~:~ :n~~:ag~=~:=n~~M~n~or BAM-CUU bestaat uit de volgende activ:it_e"'i_t,,,e~n~: ::::::::i:::::::J::::t::::::i::::::::::.::';::::::j 
>--~--'i- Onden. lC!Uning t."anàM!er li;dens doinstrudio baan (weck 3 enwoek 4 als tCSC IVO) 

!--+---ii- Schakelen b<,,enleiding OjHlcllf!frein 1i;dens inll<udlo lram (weck 2 onweelt 4 alsmsc!lvo) 

>--+--~;-ops1c11enuamcp?oltcrroinvooralgaandoa.an11anbrandwoerll'Ol"onin~==•~2-----------+--------I---+-~-+---+-+------!-------, 

iSchakelen ecvenlek änc !schakelbevoe9.d,_,p~•~=~•"'-n+--- ,.!uur --+€  ~ ~ 2. _~ _, 

'. O,estellen Tram. op Q,estelterrein lbv brandweeroefening week 2 : € 
1 € 
; € 
l € 
i € 
i € 

j801JWplaalskosten over directe kosten CULI 
)Totaal directe kosten uitvoerinQ 

%! i € i+ 


