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Realisatie, Beheer & Toezicht

Voorbereiding & Projectuitvoering
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• Eisen m.b.t. toekomstige conservering op locatie;
• Toekomstig uitwisselen van de hanger;
• Uitgangspunten vijzelen brug;
Voor onderhoudseisen zie B&O plan en voor:

Niet vijzelen boven windkracht 6, zie ook B&O plan;

Aarding nader uit te werken door staalaannemer;

Inpassing trillingsdempers uitwerken na beproeving van de hangers;

Hoeken zijn weergegeven in 360 graden stelsel;

Coordinaten in m, overige maten in mm;

Hoogtematen in m t.o.v. NAP;

Inpassing verlichting nader af te stemmen tussen staalaannemer en leverancier verlichting;

krachten, schematisering, randvoorwaarden, etc.);
Opleggingen, blokkeringen en voegen dienen aan te sluiten op de hoofdberekening (stijfheden,
verbinding aan stalen brug nader uit te werken door staalaannemer.
Opleggingen, langs- en dwarsblokkeringen en voegovergangen nader uit te werken door leverancier,

Detaillering leuningwerk en stenengooischerm nader uit te werken door staalaannemer;

Maatvoering aangegeven bij 10 graden Celsius;

Uitvoering conform NEN1090-2 en eisen uit ROK 1.4, executieklasse 3 tenzij anders aangegeven;

Sectiedelingen te bepalen door staalaannemer en goed laten keuren door hoofdconstructeur;

Hoeklassen ten minste a = 0,7 t.min;

en ter goedkeuring aanbieden aan hoofdconstructeur en opdrachtgever/RWS;
Lassen te engineeren door staalaannemer conform Eurocode 3 en ROK 1.4 tenzij anders aangegeven,

Staalkwaliteit S355-J2 tenzij anders aangegeven;

Situatie, schaal 1:2000
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