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                  -Verlichtings Systemen
                -Verkeers Regelinstallaties
                -Signalerings Systemen
                      -Kabel Beveiligings Systemen
                      -Dynamische Snelheidmeet Systemen

 

TIJDELIJKe   

DE OPLOSSING VOOR VEILIG WERKEN 
OP SMALLE VLUCHTSTROKEN

2VI:



2vi,
2 meter smalle Vioss trekker-opleggercombinatie: 

de nieuwe aanwinst van VIOSS

Rijkswaterstaat heeft per 15 juli 2011 een definitief einde 

gemaakt aan het gedogen van werken op de vluchtstrook 

binnen de vrije ruimte van 1,10 meter naast de kant-

streep. Het beëindigen van dit gedoogbeleid zou gaan 

resulteren in minder werk langs de autosnelwegen en dus 

ook minder inkomsten voor VIOSS.

VIOSS is echter niet bij de pakken gaan neerzitten en is op 

zoek gegaan naar andere oplossingen.

Het resultaat mag er wezen de 2VI.

Het bijzondere aan de 2VI is de voertuigbreedte, slechts 

200 cm in plaats van de gebruikelijke 250 cm bij conventi-

onele vrachtwagens. 

Bij werken op (smalle) vluchtstroken is deze 50 cm 

verschil cruciaal om wel of niet te kunnen voldoen aan de 

verplichte vrije ruimte van 1,10 meter vanaf de kantstreep 

zoals gesteld door Rijkswaterstaat. Door de rijstrook niet 

af te sluiten wordt er een minimale beperking in de door-

stroming veroorzaakt tijdens de werkzaamheden. 

De inzet van de 2VI zal resulteren in efficiënter werken 

en dus kostenbesparing, omdat er volledig gebruik kan 

worden gemaakt van de werkbare uren overdag op 

werkdagen met alleen maar een vluchtstrookafzetting in 

plaats van een rijstrookafzetting. Bij een rijstrookafzetting 

is tevens in 60% van de gevallen ook nog een Mobiele 

Rijstrook Signalering (MRS) nodig, deze kosten worden nu 

bespaard. Tevens kunnen de werkzaamheden in de avond, 

weekenden en nacht tot het minimum worden beperkt en 

ook dit levert een significante kostenbesparing op.

VIOSS gaat de 2VI inzetten voor de montage en 

demontage van o.a.:

• VIOSS tijdelijke rijbaanverlichting inclusief 

 aggregaten;

• ADVI-OS Systemen, geschikt voor 2 

 rijstroken + vluchtstrook of 3 rijstroken + 

 vluchtstrook;

• Permanente bewegwijzering;

• Bermdrip’s.

Tevens is de 2VI te huur inclusief chauffeur/

kraanmachinist voor diverse werkzaamheden.
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