
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0218 
 
 
Klageren:  XX 
  2720 Vanløse 
 
 
Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog 
 
 
Klagen vedrører: Erstatning på 3.856,50 kr. for mistet flyforbindelse. Personpåkørsel. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 9. juni 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 9. juli 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren og hans ægtefælle skulle med fly til Firenze fra Kastrup 
Lufthavn og rejste med tog fra Ringsted mod Københavns Hovedbanegård den 29. maj 2010. To-
get skulle efter køreplanen ankomme til Kastrup kl. 16.36 og flyet skulle afgå kl. 18.45.  
 
Imidlertid var der en personpåkørsel, der medførte, at toget holdt stille i ca. 2 timer. Klageren og 
ægtefællen ankom derfor først 5-10 minutter før flyets afgang, hvorfor de måtte købe en flybillet 
til en anden lufthavn i Italien og derfra tage med bus og tog til Firenze. De mistede en overnatning 
på et forudbetalt hotel.   
 
DSB Kundeservice afviste efterfølgende at yde erstatning med henvisning til, at en personpåkørsel 
er force majeure, at myndighederne bestemmer over, hvornår toget må køre videre, samt at det 
fremgår af forretningsbetingelserne, at flyrejser ikke godtgøres.  
 
DSBs forretningsbetingelsers § 5 har følgende ordlyd:  
 
”DSB dækker ikke passagerens omkostninger til videre transport, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden 

for DSB’s kontrol, så som ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, of-

fentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold.”,  

 
 



   

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker erstattet alle eller en del af hans og ægtefællens udgifter til nye flybilletter til 
Italien samt billetter til bus og tog fra Malpenza lufthavnen tilligemed ekstrabetaling for museums-
besøg og manglende overnatning på hotel inkl. morgenmad. Til støtte herfor har han gjort gæl-
dende,  
 
at der ikke var tale om force majeure, når det var fysisk muligt at forlade toget, men en menne-
skelig beslutning fra konduktøren om ikke at forlade toget, hvilket gjorde at de sad minimum 2 
timer og 15 minutter i toget og dermed kom for sent til flyet,  
 
at der gik masser af politi på banelegemet og DSB kunne have udvist fleksibilitet og tilladt klageren 
og ægtefællen, der var i en særlig situation, enten at gå langs banelegemet eller DSB kunne have 
fulgt dem til en vej/station, så de kunne få fat i en taxa, 
 
at konduktøren hurtigt opgav at få kontakt med flyselskabet for at høre hvad klagerens muligheder 
var,   
 
at det ikke er rimeligt, at de som passagerer skal bære det økonomiske tab alene, når de gjorde 
DSB opmærksom på, at de skulle nå et fly. Tabet kunne bæres af klagerne og DSB i forening, eller 
DSB kunne gøre regres mod politiet for at hindre DSB i at opfylde sine forpligtelser over for kun-
derne. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at afgørelsen om ikke at yde erstatning tager udgangspunkt i DSB Forretningsbetingelser § 5, 
  
at ved personpåkørsler, overtager det lokale redningsberedskab, herunder politiet, mens undersø-
gelser og oprydning finder sted. DSB er i sådanne tilfælde uden indflydelse på, hvornår trafikken 
kan genoptages. Der findes ingen retningslinjer for, hvor lang tid det må tage før trafikken kan 
genoptages. 
 
Klagerens forslag om at forlade toget, når det holder på strækningen, er af sikkerhedsmæssige 
grunde ikke tilladt. Det ville desuden ikke være hensigtsmæssigt at lade kunderne opleve en per-
son, som er blevet påkørt,   
 
at DSB som alle andre må efterkomme de krav, som den ansvarlige indsatsleder stiller. DSB har 
kulancemæssigt søgt at afbøde skaden ved forsinkelsen ved at stille taxa til rådighed, så snart det 
var muligt. At det i denne situation ikke var tilstrækkeligt er også set med DSB's øjne beklageligt, 
men DSB anser sig ikke for erstatningspligtig af den grund.  
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Gengivelse af passagerrettighedsforordningens relevante 
bestemmelser:  
 
”KAPITEL IV 
FORSINKELSE, IKKE-OPNÅET TILSLUTNINGSFORBINDELSE 

OG AFLYSNING 

 
Artikel 15 

Erstatningsansvar for forsinkelse, ikke-opnået 



   

tilslutningsforbindelse og aflysning 
Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel er jernbanevirksomhedens 

erstatningsansvar med hensyn til forsinkelse, ikke opnået 

tilslutningsforbindelse og aflysning omfattet af 
bestemmelserne i bilag I, kapitel IV, afsnit II. [artikel 32] 

……… 
 

Bilag 1, Afsnit II 
Ansvar ved manglende overholdelse af køreplaner 

 

Artikel 32 
Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse  

 
1. Operatøren er ansvarlig for tab, som påføres passageren på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende 

forbindelse, så rejsen ikke kan fortsættes samme dag, eller ikke er fornuftig at gennemføre den samme dag 

på grund af de givne omstændigheder. 
Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på pas-

sageren. 
 

2. Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller svigtende forbindelse skyldes: 
a) uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forhol-

dene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge, 

 
b) en fejl fra passagerens side eller 

 
c) tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har 

kunnet undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden jernbanevirksomhed, der benytter den 

samme infrastruktur betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt. 
 

3. National ret afgør, om og i hvilket omfang operatøren skal betale skadeserstatning for andre tab end dem, 
der er omtalt i stk. 1. Denne bestemmelse gør ikke indgreb i artikel 44.” 

 

 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Klageren ønsker erstattet alle eller en del af sine og ægtefællens udgifter til fly, tog og busbilletter 
samt museumsbillet og godtgørelse for manglende overnatning på forudbetalt hotel, da de blev ca. 
2 timer forsinket i ankomsten til Kastrup Lufthavn og derfor ikke nåede deres planlagte flyforbin-
delse til Firenze den 24. maj 2010.   
 
Ifølge det oplyste skyldtes forsinkelsen en personpåkørsel, hvorefter myndighederne - og ikke DSB 
- fastlægger det videre forløb, indtil togdriften kan genoptages, herunder bestemmer at passage-
rer ikke må forlade toget.  
 
DSBs forretningsbetingelser og EUs Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 regulerer passa-
gerens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af en transportydelse. Ifølge disse 
regler fritages operatøren [DSB] for ansvar, når svigtende forbindelse skyldes et uden for jernba-
nedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene kræ-
vede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge.  



   

 
En personpåkørsel er efter ankenævnets opfattelse en hændelse, der falder ind under undtagel-
sesbestemmelsen i artikel 32, hvorefter operatøren ikke hæfter for passagerens følgeomkostnin-
ger. 
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er erstatningsansvarlig for følgerne af forsin-
kelsen. 
 
Det er ankenævnets opfattelse, at personpåkørsel må betragtes som force majeure situation, og at 
DSB i situationen ikke har pådraget sig erstatningsansvar.  
 
Som følge heraf hæfter DSB ikke for klagerens omkostninger til nye billetter m.v.    
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB hæfter ikke for klagerens udgifter i anledning af forsinkelsen den pågældende dag.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
På ankenævnets vegne, den 3. december 2010.  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


