Banedanmarks hegnspolitik
Anvendelsesområde
Denne hegnspolitik omfatter alle Banedanmarks hegn med følgende undtagelser.
•

Levende hegn.

•

Rækværker, der skal forhindre nedstyrtning fra broer, støttemure og lignende. Disse ejes, vedligeholdes og forvaltes af Broer.

•

Beskyttelseshegn, der skal sikre mod direkte og indirekte kontakt med kørestrømsanlæg. Disse
ejes, vedligeholdes og forvaltes af Kørestrøm. Se yderligere i FKI og SKI.

•

Hegn omkring farlige tekniske anlæg (bortset fra spor), hvor adgang er betinget af særlige uddannelseskrav, ejes, vedligeholdes og forvaltes af ejeren af det tekniske anlæg.

Retsgrundlag
Reglerne med betydning for hegning ved jernbanen findes i Jernbaneloven og Hegnsloven. Det væsentlige
er, at Banedanmark har egne hegn (ikke fælleshegn), og selv afgør hvor der skal være hegn, samt hvilken
type det skal være.
Reglerne om hegning i jernbaneloven kan føres tilbage til den nu ophævede lov nr. 225 af 13. april 1988
om ændring af lov om DSB. Formålet med indførelse af bestemmelsen var for det første, at reducere udgifter til vedligeholdelse af hegn. For det andet var der også behov for at skabe mere klarhed omkring
omfanget af hegnsforpligtelsen.
Reglerne i Jernbaneloven, som er en speciel lov overtrumfer reglerne i Hegnsloven, som er en mere generel lov.
Grundlaget findes i følgende paragraffer:

Jernbaneloven
§ 27

Infrastrukturforvalteren etablerer, vedligeholder og nedtager egne hegn, herunder fastsætter
hegnstyper, på baneafsnit, der forvaltes af den pågældende.

§ 46

Ingen må færdes eller lade dyr færdes på de områder, der er nævnt i § 41, og som ikke er åbne for
offentligheden, uden infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens tilladelse.

Hegnsloven
§ 1.

Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses
således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås
hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.

§ 2.

Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn
ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen,
dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden
fra hegnet til skellinjen. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.

§3

Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal
være fjernet mindst ½ m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være
fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinje.

§ 13

Egne hegn kan hegnets ejer til enhver tid ombytte, ændre eller sløjfe under iagttagelse af bestemmelserne i kap. I og II. Dog må arbejdet, såfremt andet hegn ikke findes mellem de pågældende
ejendomme, tidligst påbegyndes 1 måned efter, at naboen har modtaget meddelelse om, at hegnet
agtes ombyttet, ændret eller sløjfet.
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Stk. 4 Egne - af anlæggets særlige karakter krævede - hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og
andre almennyttige anlæg kan naboen ikke kræve ombyttet eller ændret.
§ 22

Den vedligeholdelsespligtige er berettiget til i tidsrummet mellem 1. november og 1. maj på hensynsfuld måde at færdes på naboens grund langs hegnet i det omfang, hegnets vedligeholdelse gør
det nødvendigt.

Bevarelse og fornyelse af hegn
Der vedligeholdes og nyopsættes hegn nedenstående steder. Banedanmark benytter to typer hegn. Stålmåttehegn eller 4-trådede banehegn.
Udenfor nedennævnte steder kan hegning normalt udelades, hvis man ikke uforvarende kan forvilde sig
nærmere end fire meter fra skinnerne.

Ved stationer
Der opsættes færdselsregulerende eller passagehindrende stålmåttehegn, hvor der er risiko for, at folk vil
skyde genvej over spor til perronerne.
Mellem sporene sættes et 80 cm hegn med piggene opad, så kravet til fritrumsprofil (maks. 76 cm over
skinneoverkant) overholdes.
På sidearealer mere end 3 m fra spormidte sættes højere hegn. Det kan enten være færdselsregulerende
100/120 cm højt eller passagehindrende 120/140 cm højt med piggene opad.

Omkring bygninger og ikke farlige tekniske anlæg
Bygninger og ikke farlige tekniske anlæg der ønskes særligt sikret, indhegnes med passagehindrende 200
cm højt stålmåttehegn med piggene opad.

Langs vej, sti eller plads med mange fodgængere
Der opsættes stålmåttehegn langs veje, stier og pladser med mange fodgængere, som grænser op til sporarealer, hvis der ikke er en naturlig adskillelse i form af fx store grøfter eller skråninger. Det kan enten
være færdselsregulerende 100/120 cm højt eller passagehindrende 120/140 cm højt med piggene opad. I
særligt udsatte områder kan der opsættes højere hegn.
Der kan opsættes 4-trådet banehegn, hvis der er en forholdsvis god og effektiv naturlig adskillelse.

Langs vej, sti eller plads med få fodgængere
Der opsættes skelmarkerende 4-trådet banehegn langs veje, stier og pladser med få fodgængere tæt på
sporarealer, hvis der ikke er en naturlig adskillelse i form af fx store grøfter eller skråninger.

Ved offentlige områder
Der opsættes skelmarkerende 4-trådet banehegn ved fx parker, hvor folk opholder sig i nærheden af banen. Ved meget besøgte områder kan der evt. opsættes færdselsregulerende eller passagehindrende
stålmåttehegn.

På steder særligt udsat for sporløbere
Der opsættes stålmåttehegn, hvor der er konstateret gentagen ulovlig og sikkerhedskritisk passage af
spor. Det kan enten være færdselsregulerende 100/120 cm højt eller passagehindrende 120/140 cm højt
med piggene opad.
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Låsesystem
Låger og porte i hegn, som er omfattet af denne hegnspolitik skal udstyres med mekanisk Cyberkey-lås.
Låger og porte opsat før oktober 2018 kan være monteret med EF-låse, som er udgået af produktion. Der
sker ikke en systematisk udskiftning fra EF-låse til mekaniske Cyberkey-låse. Udskiftningen sker efterhånden som de gamle EF-låse trænger til udskiftning. Nøgler til de gamle EF-låse (5-striftet Ruko) kan
fortsat købes.

Potentialudligning
På elektrificerede strækninger skal hegn af elektrisk ledende materialer kunne potentialudlignes, hvis de
står mindre end 5 m fra spormidte eller mindre end 2,5 m fra andre potentialudlignede anlæg. Spørgsmål
om potentialudligning kan besvares af Banedanmark Teknik Kørestrøm.

Nedtagning af Banedanmarks hegn
Hvis Banedanmark ønsker at fjerne sine hegn, skal det huskes at advisere naboen i henhold til hegnsloven. Det gælder kun, hvis der er tale om fungerende hegn, som kan have betydning for naboen. Gamle
væltede banehegn eller hegnstråd, som ligger på jorden må fjernes uden advisering.
Hvis Banedanmarks skelmarkerende hegn fjernes, så det er vanskeligt at se, hvor banearealet er, skal den
gamle hegnslinje markeres med T-jern påsat et lille Banedanmarkskilt i henhold til Banedanmarks
Hegnsmanual.

Reklameskilte
Der må ikke monteres reklameskilte på Banedanmarks hegn, men hegnsfirmaer, der opsætter hegn for
Banedanmark, må montere skilte med firmaoplysninger i henhold til Banedanmarks Hegnsmanual.

Ændret anvendelse af naboarealer
Hvis anvendelsen af arealer, der grænser op til en eksisterende jernbane ændres, så der opstår et behov
for hegning, opsætter eller ændre Banedanmark ikke hegn. Disse steder må naboen selv sætte et eget
hegn. Det kan fx være langs nyanlagte veje, eller ud for en ejendom som ændres til ungdomsinstitution.

Naboers hegn
Normalt kan naboerne frit vælge, hvilken type egne hegn de vil sætte, når blot de overholder hegnsloven.
På elektrificerede strækninger bør hegn inden for 5 m fra spormidte udføres af ikke elektrisk ledende
materiale, så de ikke skal potentialudlignes. Alle dele af hegnet skal holde en afstand på minimum 3 m fra
spændingsførende dele af kørestrømsanlægget.
Hvis naboer til banen ønsker at opføre deres egne hegn så tæt på skel, at der efter et ejerskifte kan opstå
tvivl om, hvem der ejer hegnet, skal naboen lave en aftale med Banedanmark om opsætningen.
Naboers egne hegn skal normalt placeres, så de kan vedligeholdes uden behov for adgang til banens areal.
Hvis egne hegn står mere end 5 m fra skinnerne, og der ikke er nogen sikkerhedsmæssige problemer, kan
der dog ofte gives tilladelse til vedligehold i henhold til Hegnslovens § 22.
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