
wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

Algemeen 
Wiiziciinciscode: ON-VTW-184 
Titel: Eisenaanoassinqen aav afwiikingenanalyse verificatiematrix eindooleverino 

~ Opdrachtgever 
Op verzoek van 0 Opdrachtnemer 

0 Aanspraak op kostenverooedlno en/of termiinsverlenqinq 
Versie: B afw-0068 toeaevoecd 
Datum: 19-01-2019 
Status: Definitief 
Onqesteld door: 
Werkzaam bii: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 

0 Systeem 
Soort wijziging: ~ Proces □ Product 

Wijziging volgt uit: 

1
' Afwijkingscode Afwijking Verantwoordelijke I Status 

--· 
 ----0fgetekend i AFW-0045 I Afwijking Posities masten en EMC-kasten --- -- AFW-0068 Afwijking gebouwen van het TEV-systeem · Afgetekend I AFW-0142 - Vormgeving onderstation Sorbonnelaan Afgetekend --· 

I Afgetekend AFW-0182 Afwijking toepassen grondkering in talud landhoofd A27 
--- - ·- I AFW-0209 Afwijking Ontbrekende informatie aardvoorziening in BVL t.b.v. Afgetekend 

calamiteitendiensten 
i AFW-0230 -- --· 

Afgetekend Afwijking Interpretatie ON - OG bij Niet-SMART eisen  
AFW-0246 Afwijking teelaarde tot 20 mm onder bovenkant van de spoorstaaf  Afgetekend 
AFW-0252 Afwijking Videoinspectie van de mantelbuissegmenten  Afgetekend I 

, AFW-0289 Afwijking noodverlichting gebouwen Afgetekend -- -- AFW-0324 Afwijkende maten herplanten t Afgetekend 
AFW-0480 Afwijking contracteis OVS TRV - 4.2.3.36 - In OVS wordt Benning als leverancier Afgetekend 

voorgeschreven. Naar onze mening is dit strijdig met de europesche regels van 
vrije marktwerking. - ·--·-·- AFW-0692 Opticom niet toepassen ivm prioriteitsaanvraag Afgetekend ·-- 

- ·- AFW-0808 Paden in gras voldoen niet aan eisen I Voltooid 
AFW-1269 Gewijzigde fasering halte UCC Afgetekend 

Aanleiding I oorzaak I reden van de Wijziging: 

Deze wijziging betreft diverse eisaanpassingen als gevolg van de afwijkingenanalyse verificatiematix 
eindopleverdossier. 

Omschrijving: 

Als gevolg van de afwijkingenanalyse verificatiematix eindopleverdossier komen onderstaande eisen te vervallen of 
worden deze aangepast. 

AFW-0045 Afwijking Posities masten en EMC-kasten 
Plaatsingstolerantie betreft 25 mm i.p.v. 10mm. De huidige eis: I Sectionering-2761 In het sectioneringsgebied dienen de bovenleidingmasten, de sectioneringskasten en mantelbuizen gepositioneerd te 

worden conform tekeningen WP0-BNS-250-001 t/m 014 en bijbehorende coördinatenlijst met kenmerk C20RST-KA-1400776 
met plaatsingstolerantie van 25mm. 

Aanpassen in: --- - 
fsëctionering-2761 In het sectioneringsgebied dienen de bovenleii;lingmasten, de sectioneringskasten en mantelbuizen gepositioneerd te I worden conform tekeningen WP0-BNS-250-001 t/m 014 conform de wijzigingen voorkomend uit OG-VTW-078 met een 

plaatsingstolerantie van 25mm. __ _ ___ 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ,tbam 
AFW-0068 Afwijking gebouwen van het TEV-systeem 
Onderstaande eis komt te vervallen: 
OVS-î&E-1001 I De gebouwen van het TEV-systeem (inclusief de gebouwgebonden installaties, zoals verlichting en klimaatbeheersing, I 

toegang en bescherming) moeten voldoen aan de eisen in bijlage 1. - _.1,___ -- - -- - - - - - - - --------·--- ·- - - -·- -- _j 

AFW-0142 Vormgeving onderstation Sorbonnelaan 
De huidige eis: 

IE_Ö0833 . Het onderstation sëirtïönneláan van TIU HL diënt uitgevoerd te worden als een losstaand stenen gebouw met een zodanige 
, architectonische uitwerking dat het reeds aanwezige Stedin trafo gebouw een geïntegreerd onderdeel gaat vormen van dit 

___ , onderstation. _ _ __ _ _ _ _ __ _ -· _ __ 

Aanpassen in: 
[s[.00833 Het onderstation Sorbonnelaan van TIUHL dient uitgevoerd te worden als een losstaand stenen gebouw. Het reeds aanwezige 'I 
I Stedin trafo gebouw hoeft geen geïntegreerd onderdeel te vormen met dit onderstation. 
- - -L - - - . -- - - - - - - - - ·- ··-- - .J 

AFW-0182 Afwijking toepassen grondkering in talud landhoofd A27 
Onderstaande eis komt te vervallen: 
-SE 0076T -- De ongelijkvlo-;,.se kr~ing van" TIUHL met de A27 diEmt inhet-zuidelijk talud van het kunstwerk ~ooriien te iijn van een -1 

I - L __ _ ~rondk:'::nde co~structie c_onforri::~e~~ca~e 0£> ~ contractt~en~n~en. .. _ _ 0 

AFW-0209 Afwijking Ontbrekende informatie aardvoorziening in BVL t.b.v. calamiteitendiensten 
Onderstaande eis komt te vervallen: 

l. SE_01103 - . ÎDe Opdrachtnemer van TIUHL dierÏt-bijinhet ontwêrp ën de realisatie van de bovenleiding van TIUHL rekening te hÖuderil 
______ -1~.:~de aard~~rzien~ngen va~ de cala~ite~en~:_'.lst van_de!~U_._____ _ _ _ 

AFW-0230 Afwijking Interpretatie ON - OG bij Niet-SMART eisen 
Onderstaande eis vervalt: --- ----.------- 
' SE_01541 De gemiddelde lichtsterkte (Egem) op de Haltes van TIUHL dienen in relatie tot de Omgeving niet groter te zijn dan een I 
L_ _ _ '~er~oudin~ Ehg:.~ 1:3. _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ \ 

AFW-0246 Afwijking teelaarde tot 20 mm onder bovenkant van de spoorstaaf 
De huidige eis: ~-- fêïei Opdrachtnemer van TIUHL dient de spoo.rconstructie tussen de Konmgsweg en de kruising met de A27 te realiseren I 
\ met een afwerking van tenminste 18 cm teelaarde tot aan de bovenkant van de spoorstaaf. Deze teelaarde wordt I 
____ _ '. ingezaaid met gras. _ . __ _ _ __ _ _ _ __I 

Aanpassen in: 

lSE~S:~--- 

De Opdrachtnemer van TIUHL dient êie-spoÖr°constructie tussen de Koningsweg en de kruising met de A27 te realisere1 
I met een afwerking van tenminste 18 cm teelaarde tot aan 20mm onder bovenkant van de spoorstaaf. Deze teelaarde 
' wordtingezaa id met gras._ _ _ _ _ _ __ _ __ _ ·-- _ _ _ _ __ 

AFW-0252 Afwijking Videoinspectie van de mantelbuissegmenten 
Onderstaande eis vervalt: I Sectionering-337 l Ter verificatie van de ligging -van de mantelbuissêgmenten dient een 100% video inspectie van de mantelbuizen I 

I uitgevoerd te worden, nadat deze zijn geplaatst in het baan- en of spoorconstructie. 
L - __ i__ __ - -- - --· - ---- ------- - - -- ·- --- ____J 

AFW-0289 Afwijking noodverlichting gebouwen 
De huidige eis: 
SE_01678 1 De onderstations van TIUHL dienen voorzien te zijn van een handmatig bedienbare verlichting met een lichtsterkte van ·1 

~ _ __ _ _, 3~0 lux .~:t ee.n.~eïntegree~d no~dverlic~tingssysteem ~~~ 10 lux dat inschak~als de ~e~iere~erlicht~~ uitv~I~ _ j 
Aanpassen in: r :-De onderstations van TIUHL dienen voorzien te zijn van een handmatig bedienbare verlichting met een lichtsterkte van I 

300 lux met een geïntegreerd noodverlichtingssysteem van 1 lux op vloerniveau (conform NEN1838) dat inschakelt als de 

1 
I reguliere verlichting uitvalt. __ _ __ _ _ _ 

AFW-0324 Afwijkende maten herplanten 
De bestaande eis: 

I 
SE_01406 

1

, Bestaande bomen binnen de systeemgrenzen en werkterreinen van TIUHL dienen gehandhaafd te blijven. Als bomen 1· 

worden beschadigd, verwijderd of voor meer dan twee keer worden verplant dient de Opdrachtnemer deze bomen te 
I _ _ _ vervangen door bomen van dezelfde soort en verg~~jkbare omvang. _ __ _ _ _ _ _J 

Wordt aangepast in: 
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Wijziging *bam 
I SE_01406 ' Bestaande bomen binnen de systeemgrenzen en werkterreinen van TIUHL dienen gehandhaafd te blijven. Als bomen 

l_ worden beschadigd, verwijderd of voor meer dan twee keer worden verplant dient de Opdrachtnemer deze bomen te 

-- -· - ·- vervangen door bomen van dezelfde soort en vergelijkbare of zogroot mogelijJ<eomva ng. -- ---- ---·· 

AFW-0480 Afwijking contracteis OVS TRV - 4.2.3.36 - In OVS wordt Benning als leverancier voorgeschreven. 
Naar onze mening is dit strijdig met de europesche regels van vrije marktwerking. 
Onderstaande eis: 
I OVS-TRV-4.2.3-036I De combikast dient te worden voorzien van een Benning gelijkrichter voor binnen voor centrale afstand bediening 48V l l 30A voor 24 loodcellen. 

1 ---- _.,_ __ -- - -- - ·- - ·- - - -- - - -- - - - -· - -- ---- ~ 
Aanpassen in: 

/ OVS-TRV-4.2.3-03~e combikast' dient te wÖrden vÖorzien van een Benning·g~Îijkrichter ( of gelij~aardig) voor binnen v~or centrale afstand I L _ _ _ __ b:diening 4~V-~0A voor~ loodcellen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ - .. ___ J 

AFW-0692 Opticom niet toepassen ivm prioriteitsaanvraag 
Onderstaande eis: 
j SE_01338 ~e-volgende kruisingen vän TIUHL dienen te voorziën in een VRI m"èt-;,oorrangsrègeling voor nood- en hulpdiensten op l 

basis van KAR en Opticom: I 
I 

1 
- de Weg tot de Wetenschap met de Platolaan; 

I - de Weg tot de Wetenschap met Sorbonnelaan; I 

' ! 1
- Padualaan, businvoeging; I 

I ; - Heidelberglaan met Univer~teitsweg. ____ - ---- --- -- Aanpassen in: I SE_01338 ---rD"e volgende kruisingen van TIUHL dienen te voorzien in een VRI met voorrangsregeling voor nood- en hulpdiensten op I 
j basis van KAR: I 
1 - de Weg tot de Wetenschap met de Platolaan; I 
1 - de Weg tot de Wetenschap met Sorbonnelaan; 
j - Padualaan, businvoeging; 

- ---- --· j - Heidelberglaan met Universiteitsweg. --·-- 

AFW-0808 Paden in gras voldoen niet aan eisen 
De bestaande eis: 
r:-00584 

--- ---· ~---·---- - -- j De inspectie- en vluchtpaden van TIUHL dienen, daar waar de trambaan in gras wordt vormgegeven, ook in gras te 
worden vormgegeven en gerealiseerd. Deze inspectie- en vluchtpaden moeten goed zichtbaar blijven en goed beloopbaar 

- I zijn voor beheer- en onderhoudspersoneel. __ _ __ 
Aanpassen in: I SE_00584 I De inspectie- en vluchtpaden van TIUHL dienen, daar waar de trambaan in gras wordt vormgegeven, ook in gras te I worden vormgegeven en gerealiseerd. Deze inspectie- en vluchtpaden moeten goed beloopbaar zijn voor beheer- en 

I ' onderhoudspersoneel. _ _ _ ___ __ ___ _ __ 

AFW-1269 Gewijzigde fasering halte UCC 
Onderstaande eis vervalt: - I De Opdrachtnemer van TIUHL dient de functionaliteit van de tijdelijke keervoorziening v'öor bussen nabij de halte UCC in J SE_00927 

exploitatie te handhaven totdat de eindsituatie voor de bussen is gerealiseerd en opgeleverd. 

Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
Verificatiematrix 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
A.02 Procesbeheersing 
SBS object: 
n.v.t. 
WBS activiteit: 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
OP-06.01 Verifiëren en Valideren I Verifiëren 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
Zie omschrijving in deze VTW 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
Relaties / Verificatiematrix 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
n.v.t. 
Specificatie prijsaanbieding: 
n.v.t. 
Betalingsvoorwaarden: 
n.v.t. 
Plan n ingsconsequenties 
n.v.t. 
Gevolgen kwaliteit: 
n.v.t. 
Gevolgen risico's: 
n.v.t. 
Overige voorwaarden: 
n.v.t. 
Gestanddoening van de aanbieding: 
n.v.t. 

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

Dhr.   
Projectdirecteur 21-01-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam Yi:ç,,,.,/4,,5 1 l /oi/ ',1 7;!1'✓~~--- 
1-- 

?t1 ~ ,__ ,._ f-- 
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