
Nabo til banen
– hvad betyder det for dig, når vi rydder 
arealerne langs banen for bevoksning

Bevoksning ved en 
elektrificeret jernbane
– hvad må du som nabo



HÆK
(selvklip)

Skel

PLANKEVÆRK
(kun af træ)

Skel

  JORDVOLD
(med bunddække)

Skel

UKLIPPEDE
BUSKE

Skel

Sådan må du beplante op til en jernbane 
med kørestrøm 

Når banen elektrificeres med master og køreledninger, 
rydder vi bevoksningen langs strækningen for at sikre 
banen. 
 
Vi ved af erfaring, at væltede træer kan rive 
køreledninger ned og skabe farlige situationer 
med store trafikale forstyrrelser. Derfor rydder vi 
bevoksningen i en afstand af ti meter fra nærmeste 
skinne eller til nærmeste skel. Bevoksningen holdes 
herefter i en meget lav højde. 

Når bevoksningen er ryddet på Banedanmarks 
arealer, skaber det en forandring for naboerne, som 
måske tidligere har haft udsigt til en grøn ’mur’, der 
skærmede for indsyn fra toget.

Regler for bevoksning på din private grund

Når banen elektrificeres, pålægges din ejendom en 
servitut om rådighedsindskrænkning. Det betyder:

• Du må gerne have træer og buske, så længe reglerne 
i eldriftsservitutten overholdes.

• Ingen dele af ejendommens træer og buske må 
udgøre en risiko for jernbanen. Det vil sige, at 
sygdomsramte, svækkede eller ustabile træer og 
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grene ikke må kunne vælte ned nærmere end tre 
meter på den nærmeste spændingsførende del af 
køreledningsanlægget.

• Du har selv ansvar for at rydde og beskære 
bevoksningen på din grund, så du opfylder kravene.

Hvad må du plante/have op til banen? 

Måske vil du gerne skærme indsigten fra toget på din 
ejendom, og det er der flere muligheder for. Hvis du vil 
genplante eller anlægge hæk eller anden beplantning 
ud mod jernbanen, så følg disse anbefalinger. Så 
kommer du ikke i strid med el-driftsservitutten, og 
samtidig skaber du mindst muligt arbejde for dig selv.

• Hvis du planter mindst en meter fra skellet, har 
du selv mulighed for at klippe hæk/beskære 
buske og træer på begge sider fra din egen grund. 
Banedanmark beskærer al bevoksning på vores areal 
hen til skel.

• Plant lavt voksende planter, så du ikke pludselig står 
med beskæringsarbejde i flere meters højde. Tænk 
på at det også er farligt for dig selv at komme for 
tæt på kørestrømsanlægget.

• Plant eventuelt en stedsegrøn beplantning – den 
giver en visuel afskærmning hele året.  

• Du kan plante en hæk eller etablere et rækværk en 
meter fra skel på din egen grund, hvor hækken kan 
vokse sig høj og bred over årene. Så har du selv 
mulighed for at beskære hækken korrekt og holde 
den sund i mange år. Hvis du beskærer din hæk hvert 
år, vil den bevare den rigtige afstand - også med den 
vækst der sker over sommeren. På denne måde vil 
det også være muligt at vedligeholde et rækværk.

Du skal henvende dig til Banedanmark, hvis du 
overvejer at etablere et rækværk helt eller 
delvist i ledende materialer fx jern mv.
 
Du skal altid kontakte kommunen, hvis du 
overvejer at etablere en jordvold som 
afskærmning mod banen.
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Hvad siger loven?

Jf. § 1 i el-driftsservitutten kan Banedanmark pålægge 
ejeren af ejendommen op til jernbanen at beskære træer 
og anden bevoksning, som er mindre end 10 meter fra en 
lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte, 
medmindre bevoksningen er underlagt en driftsform, der 
sikrer, at den ikke ville kunne nå nærmere end tre meter til 
nærmeste spændingsførende del af kørestrømsanlægget.

Hvad gør Banedanmark?

Vi beskærer lejlighedsvist bevoksningen på vores 
arealer frem til 10 meter fra spormidte eller frem til skel.

Banedanmark har tilsynsret på din ejendom op til 10 
meter fra banen. Det betyder, at vi har ret til at syne 
din grund og se, om alt er i overensstemmelse med 
eldriftsservitutten.
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