
  

  

 

EN GRØN FREMTID FOR DEN DANSKE 
JERNBANE 
ACTE RAIL er glade for at kunne fortælle, at vi ser et stigende antal grønne 
forbedringer langs den danske jernbane. I et samarbejde med Banedanmark har vi 
udtænkt grønne og omkostningseffektive løsninger til flere dele af det danske 
jernbanenet. Til de grønne forbedringer benyttes vores typegodkendte og 100% 
genanvendelige kabelrende fra Green Trough®, som bl.a. lever op til FN’s 
verdensmål om bæredygtige produkter. I det følgende kan du læse mere om nogle af 
de projekter, som vi skal levere vores miljøvenlige kabelrender til. Dette indebærer 
bl.a. strækningen mellem Roskilde og Holbæk samt den københavnske S-bane.  
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BANEDANMARK STØTTER OP OM 
TYPEGODKENDT OG MILJØVENLIG 
KABELRENDE 
Et succesfuldt samarbejde mellem Banedanmark og ACTE RAIL betyder, at den 
miljøvenlige og typegodkendte kabelrende fra Green Trough® endnu engang 
benyttes på det danske baneanlæg. 

Green Trough® er produceret af 100% genanvendt husholdningsplast. 

Banedanmark har benyttet Green Trough® kabelrenden på strækningen mellem 
Roskilde og Holbæk. Opgaven er udført med en hævet og ikke-ledende 
kabelrendeinstallation, som erstatter dels en ældre tankegang samt et 
kabelrendesystem udført i ledende metal. Banedanmark har reserveret i alt 7 km 
Green Trough® kabelrende til brug for den samlede strækning. 

Løsningen er installeret som en kombination af kabelrende monteret både som 
hævet løsning på spyd og også direkte placeret på underlaget, skærver og 
skråninger. 

Projektet udføres som første del af den samlede strækning mellem Roskilde og 
Kalundborg, og det er planlagt til at strække sig over 2 år med AARSLEFF RAIL som 
udførende entreprenør på opgaven. Projektet indgår som en del af elektrificeringen af 
de danske jernbaner. 

Green Trough® kabelrendesystemet er yderst fleksibelt med et imponerende stort 
tilbehørsprogram: 

Sving/bøjninger, T- stykker,  op/ned-stykker, samlebokse, endeplader, 
reduktionsstykker og nu også som en ikke-ledende og hævet systemløsning. 

Green Trough® kabelrenden kan anvendes i mange miljøer: Vej, bane, industri, 
energi-sektoren, og den er grundet materialesammensætning særdeles passende 
ved anlæggelse af vandbehandlingsanlæg. 



  

 

EN GRØN OG TRYG FØLELSE PÅ HELE 
TUREN 
Den originale Green Trough® kabelrende er udført i ikke-ledende materiale og 
monteret på spyd.   

Kabelkanaler, som skal indeholde højspændingskabler eller stærkstrømskabler og 
føres langs jernbaneskinnerne enten i skæverne eller på de skrå sider, stilles der ofte 
store krav til -  krav som Green Trough® kabelrenden let og succesfuldt kan opfylde. 

I forbindelse med, at den danske jernbane bliver elektricifiseret, bliver de ledende 
metaldele langs banestrækningerne potentialudlignet. Dette betyder eftersyn af 
udligningspunkterne mindst en gang årligt og flere omkostninger til følge.   

ACTE RAIL er med til at reducere omkostningerne til installation og eftersyn ved 
anvendelse af den 100% elektrisk neutrale Green Trough® kabelrende samt en 
tilhørende 100% elektrisk neutral stige, der placeres direkte i skærverne eller hævet 
over skærverne eller på skråning.  

Den hævede stige, som er 100% elektrisk neutral og med jordspyd placeret med op 
til 3 meters afstand, holder Green Trough® kabelrenden svævende.  



  

 

DE RØDE DSB TOG BLIVER GRØNNE 
ACTE RAIL har indgået et samarbejde med Banedanmark om at levere grønne 
kabelrender til den københavnske S-bane. 

S-togene i København skal opdateres til det nye signalsystem, hvilket i nogen 
henseende kræver nye kabelrender langs skinnerne.  

Banedanmark har hertil valgt, at der skal installeres det typegodkendte 
kabelrendesystem Green Trough®. 

Green Trough® kabelrendesystemet sikrer en hurtig og let installation samtidig med, 
at de ilagte kabler er godt beskyttet. Green Trough® lever bl.a. op til FN’s verdensmål 
om bæredygtige produkter, som dækker over dét at tage ansvar for jordens 
ressourcer. Ydermere er Green Trough® efter endt brug selv 100% genanvendeligt, 
når det engang skal udskiftes efter mere end 50 års anvendelse.    

Green Trough® kabelrenden er det mest miljøvenlige og grønne kabelrendesystem 
på markedet. Det har et bredt produktprogram, der er halogenfrit og 
brandhæmmende, og som fås i mange størrelser.  
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