Pas på, på Letbanen
Aarhus Letbane I/S

Formål med Pas på, på
Letbanen-kurset og pjecen
Formålet med kurset og denne pjece, er at sikre:
•	at du har de fornødne kompetencer til at færdes sikkert inden for
sikkerhedsafstanden for personer.
•	at du er instrueret i vigtigheden af at have den fulde
opmærksomhed på letbanekøretøjernes kørsel.
•	at du ikke medbringer genstande, som hæmmer dig i at bevæge dig.
•	at forhindre dig og din kollega mod ulykker.
•	at beskytte letbanekøretøjer mod uheld og trafikale gener.
•	at du kan vurdere, hvornår arbejdsopgaver ikke kan udføres som
færden, men kræver skriftlig instruktion.

Når du har gennemgået pjecen på et kursus og bestået prøven, får
du udstedt et legitimationskort, der giver adgang til de af Aarhus
Letbanes områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om udstedelse af legitimationskort og arbejde
i nærheden af trafikeret spor findes på www.letbanen.dk
Eller ved direkte henvendelse til:
Aarhus Letbane P. Hiort Lorenzens Vej 71-95, 8000 Aarhus C.

Sikkerhed og helbred på arbejdet
Du skal altid være sund og rask, når du færdes i og ved
trafikerede spor.
Du må ikke være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
Ved mistanke om påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, kan
der kræves en test. Er den positiv, vil du blive bortvist, og dit
legitimationskort vil blive inddraget.

Du må aldrig bruge signalerne langs banestrækningen til at sikre
dig, om der kommer letbanekøretøjer: Et letbanekøretøj kan få
tilladelse til at passere et signal, der viser “stop”.
Når du ser et letbanekøretøj komme mod dig, skal du straks træde
så langt væk fra sporet, at du overholder sikkerhedsafstandene.
Du skal give tegn til letbaneføreren, at du har set letbanekøretøjet
komme ved at række en arm i vejret.
Når du færdes på sporarealer, skal du udover letbanekøretøjer være
særligt opmærksom på følgende:

Hvor gælder bestemmelserne?
•	På letbanens områder, tættere end 4 meter på nærmeste skinne,
hvor der normalt ikke er offentlig adgang.
•	I sikkerhedsbærende anlæg uanset om Letbanen selv er bygherre,
eller bygherren er en anden virksomhed eller privatperson.

•	Der findes en række genstande langs sporet, som du kan snuble
over, for eksempel kabelrender, kabeldåser og skilte.
•	Skinner, sveller, fliser, kabelrender og andre belægninger kan
være meget glatte på grund af regn, sne, is, ukrudt, nedfaldne
blade og olie.
Undgå at træde i sporskifter. Du kan let få en fod i klemme i de
bevægelige dele.

Færdsel på sporarealer
Når du færdes på sporarealer, skal du så vidt muligt benytte de
anlagte stier, riste og gangplader.
Det er forbundet med fare at gå på eller langs med sporet indenfor
sikkerhedsafstanden, både mellem de to skinnestrenge og mellem
to spor. Et letbanekøretøj kan overraske dig bagfra.
Du må aldrig opholde dig tættere på noget spor end sikkerhedsafstanden for personer.

Færden i spor med dårlige oversigtsforhold og/eller dårlige
flugtmuligheder må kun ske, når sporet er spærret for kørsel med
letkøretøjer.
Vær opmærksom på, at flugtmulighederne især er begrænsede på
eller ved broer, tunneller, perroner og støjskærme.

Områder uden for offentlig adgang
Det er kun tilladt for personer at færdes indenfor 4 meter fra
nærmeste skinne, i et område uden offentlig adgang hvis:
•	det er nødvendigt for at udføre en specifik opgave.
•	når de nødvendige instruktioner omkring personlig sikkerhed er
modtaget.
•	når kompetencekravet til den pågældende arbejdsopgave er
opfyldt.
•	når personerne er i besiddelse af et gyldigt ID kort eller certifikat.

Sikkerhedsafstande for personer
Sikkerhedsafstande til trafikerede spor målt fra nærmeste skinne
er følgende:
• 1,75 meter ved strækningshastighed op til 100 km/t.
•	Personer, der færdes i nærheden af trafikerede spor, skal ved
letbanekøretøjer eller rangertræks passage opholde sig uden for
sikkerhedsafstand.
•	På stationsområder, hvor der er anlagt stier for færden, er det
tilladt at opholde sig på eller rømme til disse.
•	På perroner gælder særlige sikkerheds- og opholdszoner.

Hvis flere personer færdes sammen i en gruppe, har den enkelte
person det fulde ansvar for sin egen sikkerhed.

Områder med offentlig adgang
Ved arbejde i områder, hvor der normalt er offentlig adgang eller
private områder, der ligger op til letbanens område, fastsætter
OR-koordinatoren i samarbejde med bygherre og entreprenør de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger for det pågældende arbejde.
Myndigheder som f.eks. politi og brandfolk har i forbindelse med
deres arbejde tilladelse til at befinde sig i og ved sporet uden ID
kort udstedt af Aarhus Letbane.

Gæster

Reflekstøj

•	Personer uden ID kort udstedt af Aarhus Letbane, skal ledsages
af en person med en sikkerhedsuddannelse.

Ved arbejde og færden skal der altid anvendes reflekstøj, således:
•	Ved færden skal der anvendes Klasse 2 reflekstøj

•	Personen med den sikkerhedsmæssige uddannelse har ansvaret
for at instruere alle de besøgende.

•	Ved arbejde skal der anvendes Klasse 3 reflekstøj
Reflekstøj skal være CE-mærket • DS/EN ISO 20471. ( DS/EN 471 )

Klasse 2
Reflekstøj er et personligt værnemiddel, der er lavet af et stærkt
farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød, samt af
et materiale, som reflekterer lys fra fx billygter. Reflekstøj er
inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget farvet materiale
og refleksmateriale tøjet er lavet af. Klasse 1-reflekstøj har den
laveste synlighed, og klasse 3-reflekstøj har den højeste synlighed.
Fælles krav til de tre klasser af reflekstøj er:
Klasse 3

•	At tøjet er synligt både om dagen og om natten.
•	At tøjet er synligt fra alle sider.
•	At reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de
fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart
registrerer, at der står et menneske og ikke fx et vejskilt.
Klasse 3-reflekstøj skal dække overkroppen og desuden have
ærmer og/eller lange bukser med refleksbånd.

Arbejde i og ved trafikeret spor
Ved arbejde forstås, at der i eller ved trafikerede spor
udføres opgaver, hvor:
•	Sikkerhedsafstanden for personer overskrides, og den fulde
opmærksomhed ikke er henledt på køretøjernes kørsel og
respektafstande til spændingsførende køreledningsanlæg, som
beskrevet i LKI, overskrides.

Passage af spor ved færden
Du skal altid:
•
•
•
•

Se dig godt for.
Gå vinkelret over sporet.
Passere alle spor på en gang.
Bruge evt. anlagte stier, gangbroer osv.

Du må aldrig:
• Standse op mellem skinner eller spor.
• Regne med at køretøjerne kommer fra en bestemt side.
• Bruge signalerne til at orientere dig.

•	Fritrumsprofiler og sikkerhedsafstande overskrides med materiel,
værktøj eller maskiner.
•	Funktionen eller stabiliteten af infrastrukturen, herunder tekniske
anlæg, kan påvirkes. Sikkerhedskoordinatoren vurderer, om
arbejdet kun kan udføres i en sporspærring.

Infrastrukturarbejde uden ID-kort
Personer uden gyldigt ID-kort udstedt af Aarhus Letbane, der tilkaldes til at assistere ved akut fejlretningsarbejde eller ved uheldssituationer, skal modtage særlig sikkerhedsinstruktion vedrørende
den konkrete arbejdsopgave samt geografiske arbejdssted.
Den person, der tilkalder det pågældende personale, har ansvaret
for at give dem de krævede sikkerhedsinstruktioner, før arbejdet
påbegyndes.
Hvis personale tilkaldes i forbindelse med infrastrukturarbejde, der
udføres under ledelse af en OR-arbejdsleder, er det OR-arbejdsleders
ansvar at give de sikkerhedsinstruktioner, som er forbundet med
arbejdets omfang.

•	Alt udstyr skal placeres udenfor sikkerhedsafstanden med
sikkerhed for, at det ikke med vilje eller ved uheld kan vælte eller
glide og derved forårsage skade på infrastrukturen, tog, hegn
eller afskærmning.

Sikkerhedsafstand for arbejdende maskiner:
•	Sikkerhedsafstanden for ikke sporsatte maskiner til den nærmeste
skinne på et tilstødende trafikeret spor, er: 2,0 meter

Sikkerhedsafstand for personer:
•	Sikkerhedsafstanden for personer til det trafikerede spor på
Aarhus Letbane målt fra nærmeste skinne er: 1,75 meter.
•	Personer, der færdes i og ved et trafikeret spor, skal opholde
sig uden for sikkerhedsafstanden for personer når køretøj forbi
passerer.
Hvis arbejdet finder sted tættere end 1 meter fra sikkerhedsafstanden
for personer til et trafikeret spor, skal der opsættes et hegn til at
markere den fysiske grænse.

Sikkerhedsafstand for materialer og værktøj:
•	Sikkerhedsafstanden til trafikerede spor må kun overskrides, hvis
der er etableret en sporspærring på det pågældende spor.
•	Dette krav er altid gældende, også ved blot kortvarig overskridelse,
f.eks. ved sving med en lift eller kran.

•	Hvis arbejdsretningen undtagelsesvis ikke kan styres, skal der i
stedet skaffes sikkerhed for, at maskinen holder stille i god tid
før passage af trafik på det trafikerede spor.
•	Sikkerhedsafstanden for sporsatte maskiner til den nærmeste
skinne på et tilstødende trafikeret spor, er: 1,6 meter.

Krøjestop

og fortælle, hvor du er, og hvad der er sket.

•	Det skal sikres med aktivt krøjestop eller anden teknisk anordning,
at ingen del af arbejdende maskiner utilsigtet kan overskride
sikkerhedsafstandene under arbejdet, heller ikke som følge af
en fejlbetjening.

Kan du ikke opnå kontakt til trafikoperatøren i OCC og der er brug
for hjælp, kan hjælp rekvireres via alarmcentralen på 112.

•	Ikke sporsatte maskiners arbejdsretning skal af hensyn til
krøjestoppets funktion styres, således at selve maskinen ikke
utilsigtet kan dreje og dermed overskride sikkerhedsafstanden.

• Hvad der er sket.

Instruktion ved ikke-planlagt arbejde
Trafikoperatøren skal sikre instruktion af personer, der skal færdes i
eller krydse sporet.

Her skal du oplyse:

• At trafikoperatøren i OCC ikke er underrettet.
•	Hvor det er sket (oplys så nøjagtig som muligt hvilken station,
evt. overkørsel eller andre oplysninger som alarmcentralen
beder om.
• Hvordan du kan kontaktes – f.eks. dit mobiltelefonnummer.

Instruktionen skal i nødvendigt omfang indeholde oplysninger om:
· Hvornår færdsel i eller over sporet må finde sted.

Hvis du umiddelbart kan se eller høre, at et køretøj er på vej, skal
du løbe mod køretøjet og afgive håndsignal stop:

· Hvordan man forholder sig til eventuel stedlig dækning.
· Hvordan nødvendig kontakt bibeholdes.
•	Andre relevante forhold i forbindelse med opgaven, herunder
betingelser for ophævelse af sporspærringen.

Alarmering
Ved uheld eller faresituationer skal du straks alarmere
trafikoperatøren i OCC på:
I mørke bevæges hvidt eller rødt lys i cirkel.
Telefonnummer 86 13 31 36

Kørestrøm
Generelt om kørestrømsanlægget ved Aarhus Letbane

•	Kan respektafstandene til spændingsførende konstruktioner
ikke overholdes, skal kørestrømmen afbrydes og der foretages
arbejdsjording på begge sider af arbejdsstedet.

Letbanen forsynes med 750 volt jævnspænding.

•	Der må kun arbejdes mellem skiltene ”Arbejdsgrænse”.

Køreledningsanlæggets master er i modsætning til andre højspændingsmaster ikke alle steder forsynet med advarselsmærker for
højspænding.

•	Personer og maskiner må, når der arbejdes med kørestrømmen
afbrudt, ikke komme nærmere end 30 centimeter til kørestrømsanlægget, medmindre der udføres kørestrømsarbejde.

Køreledningens højde over skinneoverkant (SO) er normalt
5,5 meter.

For at sikre, at returstrømmen kan løbe tilbage i returledningen, er
der til skinnerne forbundet forskellige kabler.

Laveste højde er 4,92 meter f.eks. under broer.
Respektafstande må aldrig overskrides, medmindre:

I forbindelse med kørestrømsanlæggene findes kabler, der fører
returstrøm og kabler, der potentialudligner genstande i nærheden
af strømførende konstruktioner.

•	kørestrømsteknisk personale har sikret, at køreledningerne er
spændingsløse og arbejdsjordet.

Kabler er placeret synligt oven på sveller og ballast. På perroner og
andre gangarealer er kabler dog lagt i rør.

• der er udleveret en arbejdsordre.

Ved beskadigelse af kabler for returstrøm eller potentialudligninger
skal kørestrømsoperatøren eller kørestrømsteknisk personale på
stedet straks underrettes.

Det er forbudt og forbundet med livsfare at komme alle
spændingsførende konstruktioner og strømaftagere på køretøjer
nærmere end 1,75 meter.

Brug af vandslanger og højtryksspulere
Det er forbudt at komme tættere end 10 meter på spændingsførende konstruktioner ved arbejder med vandslanger eller højtryksspuler, medmindre der er foretaget kørestrømsafbrydelse og
arbejdsjording, eller der foreligger en konkret arbejdsprocedure
godkendt af driftslederen.

Nedfaldne og nedhængende køreledninger

Respektafstand altid 5 meter

Kørestrømsafbrydelse ved brand, uheld eller fejl på
køreledningsanlægget

Før køreledningerne er gjort spændingsløse og er arbejdsjordet af
kørestrømsteknisk personale, er det livsfarligt:

Indsats ved uheld, der kræver kørestrømsafbrydelse, herunder
evakuering af personer, må ikke påbegyndes, før der er arbejdsjordet
på begge sider af skadestedet.

•	At komme tættere på nedfaldne og nedhængende køreledninger
end 5 meter.
•	At berøre ting eller redskaber, der har forbindelse med
køreledningen.
•	At forlade letbanekøretøjer der holder i nærheden af nedfaldne
eller nedhængende køreledninger.
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