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ERFARING PÅ LETBANEN
Hos Malus har vi mange års erfaring med
sikkerhedsrådgivning og sikkerhedsvagter til
jernbanearbejder samt udlejning af rullende
materiel til arbejde på jernbanenettet. Vi har
desuden en kørestrømsafdeling, der er efterspurgte, når vores kunder arbejder på lokaliteter med kørestrømsanlæg.

Under opstarten af Aarhus Letbane hjalp
Malus med udformning af regelsættet for
bygning af letbanen, så alle entreprenører,
der skulle arbejde på projektet, vidste,
hvilke regler der var gældende i forbindelse
med arbejdet.

Malus’ maskinførere assisterede med transVi bestræber os altid på at levere de ydelser, port og logistikkørsel af entreprenørmateriel
og togsæt på værkstedsområderne i Aarhus.
vores kunder efterspørger, og gennem de
Det foregik både med Malus’ egne køretøjer
senere år har vi løst flere nye og anderledes
og med entreprenørens Unimogs. Vores
opgaver.
personale fik kurser i betjening af omformerMalus har blandt andet været dybt involveret centralerne og bemyndigelse til jording af
i bygningen af Letbanen i Aarhus, hvor vi har køreledningsanlæggene, og vi havde perleveret både rådgivning, mandskab og mate- sonale tilknyttet til dagligt at koordinere de
riel til mange forskellige entreprenøropgaver enkelte dele af arbejdet under anlægsfasen
i forbindelse med arbejdet. Vi har eksempel- fra 2016 til 2018. Det samme arbejde assisterede vi også letbanen med i forbindelse med
vis leveret maskinførere samt personale til
ind- og udkobling af kørestrømmen. Desuden overgangen fra anlægs- til driftfasen.
har vi rådgivet om udarbejdelse af trafikale
regler i byggefasen og koordineret arbejdet
og trafikken på byggepladserne på linjen
(TCO).

Malus’ fleksible, og til letbanen godkendte,
køretøjer kan anvendes til flytning af andet
materiel og til diverse entreprenøropgaver.

”

Samarbejdet imellem
Malus og ASAL-konsortiet
ved arbejdet med etablering
af Aarhus Letbane.
Under etableringen af Aarhus Letbane
har ASAL-konsortiet brugt Malus til levering af ydelser vedrørende jernbanesikkerhed og organisering af arbejdet på
skinnerne.

Sammenholdt med vores erfaring og øvrige
kompetencer gør det Malus godt rustet til
at assistere ved de mange forskelligartede
opgaver i forbindelse med anlæg af en
letbane.

Malus har medvirket ved den centrale
TCO-funktion (Traffic Control Officer)
samt ved udfærdigelse af dokumentation,
daglig sikkerhedsledelse og koordinering
af arbejdet på både den eksisterende
bane og nye strækninger.
Samtidig har Malus fungeret som
kontaktled til BaneDanmark og
Midtjyske Jernbaner.
Malus har udført alle opgaver med stor
professionalisme og til tider under meget
vanskelige forhold. Malus har med kompetent vejledning bidraget til, at projektet
med etablering af Aarhus Letbane er
forløbet uden nogen form for tilløb til
farlige hændelser.
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