
wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak 

Algemeen 
IWiizii:1ini:1scode: ON-VTW-170 
!Titel: IAanoassinqen aansluitinqen mantelbuizen tracédeel OVT op D 
!Versie: lA 
Datum: 15-08-2018 
Status: Definitief 
Ooaesteld door: 
!Werkzaam bii: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
D Systeem 

Soort wijziging: D Proces 
D Product 

Wijziging volgt uit: 
Afw- 
Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
In tracédeel D zijn diverse posities van de mantelbuizen in putten verwisseld. Daarnaast zijn diverse bochten in de 
mantelbuizen toegepast in tracédeel D naar Onderstation 1 die te krap waren om de kabels doorheen te trekken. 
Omschrijving: 
BAM CUU heeft de volgende extra werkzaamheden uitgevoerd: 

• Het aanpassen van de mantelbuizen in tracédeel OVT om aan te kunnen sluiten op tracédeel D 
• Het opnieuw op een andere wijze trekken van de kabels nadat deze in een eerdere poging waren 

vastgelopen in tracédeel D richting OS 1. De kabels diende vervangen te worden na het verwijderen van de 
vastgelopen kabels. 

Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
SE_01572 TIUHL, extern raakvlak, Smakkelaarsveld en Leidseveertunnel 

TIUHL dient technisch en functioneel aan te sluiten op het deelproject HOV-baan Smakkelaarsveld (inclusief 
Leidseveertunnel). 

Tekeningen van dit contract zijn ter informatie meegeleverd. As built gegevens worden na realisatie 
onderbouwobjecten geleverd. De POS realiseert de Omgeving, de Onderbouw, de spoorconstructie en 
mantelbuizen. Op het Smakkelaarsveld worden ook de ankerpunten voor de bovenleidingsmasten gerealiseerd. 
Werkpakket: 
U.21 Realiseren Kabels en leidingen Tram 
585 object: 
141 Kabels en leidingen tram 
WBS activiteit: 
22LR03 Trekken kabels 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak ,tbam 
Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
As-built 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 31.794,54 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-170 prijsaanbieding d.d. 15-08-2018 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Uitloop in de kabels en leidingen werkzaamheden in tracédeel OVT. Vooralsnog geen consquenties voor de 
mijlpalen. 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen risico's: 
Geen bijzonderheden 
Overige voorwaarden: 
Geen 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum 

Dhr.  
Projectdirecteur 

Handtekening 

15-08-2018 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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