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1 TOEPASSINGSGEBIED 
 Deze technische specificatie is van toepassing op het verrichten van metingen ten 
 behoeve van portalen en uithouders. 
 
2 ALGEMEEN 
 
2.1  Waar in deze specificatie gesproken wordt over portalen moet, indien van 

 toepassing, tevens uithouder gelezen worden. 
2.2  Er wordt onderscheid gemaakt naar het verrichten van metingen tijdens de 
 fabricage en na de montage. 
 
3 METINGEN TIJDENS DE FABRICAGE  
 
3.1 Na het  aanbrengen van de kopplaten aangebracht. Direct aansluitend verricht de 
 aannemer een meting van de zeeg van de ligger alsmede een meting van de 
 evenwijdigheid van de kopplaten. De resultaten van deze metingen worden in een 
 meetrapport vastgelegd. Uit dit rapport moet blijken in hoeverre de gevonden 
 waarden vallen binnen de op tekening vermelde maattoleranties  
 
4 METING NA DE MONTAGE 
 
4.1 Uiterlijk twee weken na het plaatsen van een portaal moet de aannemer een  
 meting verrichten overeenkomstig het 
 MEETPROTOCOL “VERKEERSPORTALEN EN UITHOUDERS” als weergegeven 
 op bladzijde 5, 6 en 7. Het meetprotocol maakt deel uit van het meetrapport.  
 
5 MEETRAPPORT  
 
5.1  Het meetrapport moet voorzien zijn van een referentienummer opgebouwd uit het 

 projectnummer, het constructienummer van het onderhavige portaal en een 
 volgnummer. 

 
5.2  Het meetrapport bevat tenminste de volgende gegevens:  
 - aard van de verrichte metingen;  
 - resultaten van de verrichte metingen;  
 - geconstateerde afwijkingen;  
 - genomen actie als gevolg van geconstateerde afwijkingen.  
 
5.3  De door de aannemer van een firmastempel en handtekening voorziene 

 meetrapporten vormen een onderdeel van de einddocumentatie 
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6 MEETPROTOCOL PORTALEN EN UITHOUDERS  
 (bijlage 1) 
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