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1. Tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur.

Onder tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur (TAWA) wordt apparatuur verstaan die
tijdelijk wordt geplaatst om werkenden aan of nabij de infrastructuur te waarschuwen voor
treinverkeer. De TAWA neemt een trein waar en waarschuwt het personeel.
Bij toepassing van de TAWA wordt geen veiligheidsman gesteld.

2. Toelating.

Een TAWA mag alleen worden toegelaten voor gebruik op het net door instanties die daartoe door
Railned Spoorwegveiligheid zijn gecertificeerd. Dit kan zowel de opdrachtgever als de uitvoerder
van het werk zijn.

3. Toepassing.

De TAWA kan toegepast worden bij alle werkzaamheden aan of nabij de infrastructuur. De cvu
bepaalt of de TAWA zal worden toegepast.

De inzet van een TAWA geschiedt volgens een planning die deel moet uitmaken van het
veiligheidsplan van het werk.

4. Werking.

De TAWA moet de trein aankondigen op een dusdanig tijdstip dat het spoor tijdig kan worden
ontruimd. Het spoor moet uiterlijk 15 seconden vóór de trein op de werkplek is ontruimd zijn.

Het waarschuwen van het personeel kan gebeuren door akoestische of optische
waarschuwingsmiddelen alsmede door het uitschakelen van gereedschap of het wijzigen van de
sterkte van werkverlichting.

Het waarschuwingsmiddel mag geen nadelige invloed hebben op het waarnemingsvermogen van
machinisten van treinen.

5. Gebruik.

De algemeen leider der werkzaamheden (alw) test vóór aanvang van de werkzaamheden de
apparatuur.

Bij de werkplek zijn borden geplaatst waarop vermeld staat op welke tijden de TAWA in werking
is. De alw is ervoor verantwoordelijk dat de TAWA gedurende de opgegeven tijd daadwerkelijk in
werking is.

Als de TAWA een trein aankondigt moet:

− het werk onmiddellijk worden onderbroken,
− het spoor direct worden ontruimd,
− het werk mag pas worden hervat als de TAWA stopt met aankondigen.
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6. Verantwoordelijkheden.

Toelater.
Hij die TAWA toelaat voor gebruik moet kunnen aantonen dat de kans op een fout in de zin van
onveilig falen 1 maal per 100 jaar is bij gebruik in Nederland van 100 apparaten, 24 uur per dag
onder de huidige exploitatieomstandigheden (< 5.000 treinen per dag) van het huidige NS-net
(3.000 km).

Installateur.
Hij die de apparatuur installeert is verantwoordelijk voor een juiste werking van de apparatuur. De
apparatuur wordt aangebracht volgens een op schrift gesteld plan.

Chef voorbereiding en uitvoering.
De chef voorbereiding en uitvoering (cvu) is verantwoordelijk voor de keuze van de
beveiligingsmiddelen . Hij bepaalt of er TAWA wordt gebruikt en welke applicaties daarbij worden
toegepast.

Algemeen leider der werkzaamheden.
De algemeen leider der werkzaamheden is ervoor verantwoordelijk dat de apparatuur in werking is
gedurende de aangegeven tijd.

7. Inwerkingtreding.

Dit normblad treedt in werking op 1 januari 1995.
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