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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2011-0194 
 
 
Klageren:  XX 
  8260 Viby J 
 
 
Indklagede: DSB 
 
 
Klagen vedrører: Refusion af taxaregning 700 kr. grundet tognedbrud.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 6. juli 2011. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 20. september 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren der er bosiddende i Viby J., havde den 6. juli 2011 kl. 10:30 
en jobsamtale i Kolding, hvorfor han havde planlagt at rejse med DSB tog fra Aarhus til Vejle stati-
on, og derefter med bus til sit bestemmelsessted. Klagerens tog afgik planmæssigt fra Aarhus kl. 
08:28. Togets planmæssige ankomst til Vejle Station var kl. 09:12, og klageren ville være nået til 
sit bestemmelsessted med bus kl. 10:05. 
 
Ved ankomst til Skanderborg kl. 08:40 kørte toget imidlertid ikke længere. Ifølge klageren blev der 
ikke givet nogen information om, hvorfor toget stod stille. Han kontaktede derfor selv en DSB-
medarbejder, som fortalte at toget var i stykker og ikke kørte videre. Ifølge klageren var dette den 
eneste information, han modtog, hvorfor han valgte at stige af toget og tage en taxa fra Skander-
borg station til sit bestemmelsessted. Taxaturen blev påbegyndt kl. 08:57 og afsluttet kl. 09:26  
 
Taxaregningen beløb sig til 700 kr., som klageren den 6. juli 2011 søgte refunderet af DSB i hen-
hold til DSB Basis Rejsetidsgaranti.  
 
DSB afviste den 18. august 2011 klagerens krav. DSB gjorde gældende, at et regionaltog var ble-
vet sat til at standse ekstraordinært i Skanderborg, og at dette tog ankom til Kolding station kl. 
10:06, hvilket svarede til en forsinkelse på 5 minutter. Endvidere gjorde DSB opmærksom på, at 
en refusion kræver, at der er indgået en forudgående aftale med en DSB-medarbejder. 
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Klageren kontaktede DSB igen den 18.august 2011, der atter afviste hans anmodning den 22. au-
gust 2011. 
 
Klagerens rejseplan jf. Rejseplanen.dk: 
 

 
 
DSBs erstatningstog, dog skal påregnes forsinkelse på 5 minutter i ankomsten til Kol-
ding station: 
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker refusion af taxaregning og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at i forbindelse med en jobsamtale i Kolding, skulle han have været med toget fra Aarhus til Vejle 
st., og fra Vejle st. med bus mod bestemmelsesstedet, 
 
at efter afgang fra Aarhus station kl. 08:28, nåede toget ikke længere end til Skanderborg station, 
hvor toget gik i stykker, 
 
at han i situationen ikke vidste, hvorfor toget ikke fortsatte og derfor spurgte en DSB-medarbejder. 
Han fortalte om sin situation, og at han havde travlt, og derfor gerne vil vide hvorfor toget ikke 
kørte. Han fik at vide, at toget var gået i stykker, 
  
at han derefter valgte at skynde sig ud til en taxa, som så kørte ham til Vejle station, hvorfra han 
kunne nå en bus i rette tid til at nå jobsamtalen, 
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at i DSBs begrundelse for ikke at ville godtgøre hans taxaregning, stod der, at han skulle have 
ventet på det tog, som ville komme lidt efter. Han var i situationen ikke blevet informeret om det 
ekstra tog, hvilket ikke er i orden taget i betragtning af, at han informerede personen om, at han 
havde travlt, 
 
at derudover står der i begrundelsen, at han skulle have bedt om at få udleveret et telefonnummer 
på DSBs salgsmedarbejder, som han så skulle have kontaktet, inden at han tog taxaen, hvilket han 
heller ikke var blevet oplyst om, 
 
at han intet anende omkring togets situation og derfor gav toget en chance for at fortsætte, inden 
at han tog initiativ til at spørge en DSB-medarbejder om, hvad der foregik. Det er grunden til, at 
der gik så relativt lang tid, inden han tog taxaen videre, 
  
at i og med at DSB-medarbejderen vidste, at klageren havde travlt, og at han nu var i en stresset 
situation for at nå sin jobsamtale, ville det have været på sin plads at fortælle ham om det kom-
mende tog, 
 
at i relation til DSBs forklaring om informationserhvervelsen i DSB-kiosken og anviste telefonnum-
mer, ville dette også have været en mulighed at informere ham om her i og med, at han havde 
forklaret DSB-medarbejderen sin situation, 
 
at havde han taget det ekstra indsatte tog, var han kommet for sent til den bus, som skulle tage 
ham det sidste stykke, og var dermed kommet for sent til jobsamtalen, 
  
at DSB skriver, at det ekstra indsatte tog kunne have taget ham helt til Kolding station, men i og 
med at hans slutdestination ikke var ved Kolding station, skulle han i den henseende alligevel have 
taget en taxa fra Kolding station og videre, for at komme til tiden, 
 
at den oprindelige rejse han havde planlagt at tage, ville have bragt ham i tide til jobsamtalen, 
uden nødvendig brug af taxa, samt 
 
at eftersom at sagen har været så lang tid undervejs, kan han knapt nok huske, hvordan selve 
situationen udspillede sig. Men han kan huske, at han spurgte andre passagerer, om de vidste, 
hvad der skete, og de havde intet hørt, så den højtaler, der eftersigende skulle have sagt det 3 
gange, må have sagt det meget lavt, eftersom at ingen andre i tog-cupéen heller ikke vidste no-
get. 
 
 
Indklagede: Afviser betaling af taxaregning og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at på grund af teknisk fejl ved toget, blev det aflyst i Skanderborg, 
 
at DSB efterfølgende har afvist at godtgøre klagerens udgift til taxa under henvisning til DSB’s for-
retningsbetingelser og det forhold, at passagererne fra det pågældende tog blev befordret videre i 
et efterfølgende tog, 
 
at det ekstra tog afgik 20 minutter senere fra Skanderborg og havde planmæssig ankomst til Vejle 
kl. 09:28 og ankom kl. 09:32. Det oprindeligt benyttede tog ville have ordinær ankomst til Vejle kl. 
09:12. Det tog, passagererne i stedet blev befordret med, kunne have været benyttet helt til Kol-
ding, hvortil det ankom kl.10:06,  
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at klageren mener sig berettiget til at få godtgjort sin taxa under henvisning til, at han ikke mod-
tog nogen information på stationen om videre rejsemuligheder umiddelbart efter ankomsten til 
Skanderborg. Baseret på taxaregningen kan DSB konstatere, at klageren tog en taxa fra Skander-
borg kl. 08:57; 15 minutter efter ankomst til Skanderborg, 
 
at DSB sørgede for erstatningsbefordring med et tog mod Kolding-Esbjerg, der ekstraordinært 
standsede i Skanderborg. Information herom blev givet i højttalerne i umiddelbar tilknytning til det 
af klageren benyttede togs ankomst til Skanderborg kl.08:40 med følgende højttalerudkald: ”Lyntog 

mod København med afgang 8:41. Toget har tekniske problemer og kører ikke videre. Næste tog mod Vejle, Fredericia 

bliver regionaltog med afgang 08:56 [Det gentages]. Lyntog med planmæssig afgang kl. 08:48 kører ikke videre.” Det-
te udkald gentages kl. 08:43 og kl. 08:46. Kl. 08:55 og 08:56 foretages der fornyet højttalerudkald 
med følgende ordlyd: ”Regionaltog mod Vejle, Fredericia, Kolding, Esbjerg standser om nogle få minutter i spor 2”. 
Toget afgik fra Skanderborg kl. 09:01. DSB stillede således erstatningsbefordring til rådighed i lø-
bet af ca. 20 minutter og informerede herom i umiddelbar tilknytning til det fejlbehæftede togs 
ankomst til Skanderborg, 
 
at efter DSB’s forretningsbetingelser dækker DSB passagerens rimelige omkostninger til videre-
transport, hvis DSB ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for erstat-
ningsbefordring. I dette tilfælde har DSB sørget for erstatningsbefordring på 15 minutter, som af 
klageren kunne være benyttet helt til Kolding, hvorfra der kunne være benyttet bus til bestemmel-
sesstedet, 
 
at klageren desuagtet tog en taxa godt 15 minutter efter ankomsten til Skanderborg uden at af-
vente den erstatningsbefordring, DSB tilbød og uden at søge information på stationen om de vide-
re rejsemuligheder, enten på de trykte opslag med afgangstidspunkter, der også indeholder ele-
mentære køreplansinformationer, i Kort og Godt, der også er forsynet med en kunde-PC eller tele-
fonisk på 70131415, et nummer, der også informeres om på stationen. På kunde-PCen i Kort og 
Godt ville klageren eksempelvis via Rejseplanen kunne have fundet frem til, at det ville være en 
fordel at fortsætte til Kolding og tage en bus derfra til bestemmelsesstedet og forvente at kunne 
nå dette til aftalt tid. Denne oplysning kunne også være indhentet ved telefonisk henvendelse til 
DSB, 
 
at det forhold, at klagerens tog gik i stykker, ville medføre en forsinkelse på ca. 15 minutter. En 
forsinkelse på 15-20 minutter er efter DSB’s opfattelse beklagelig men ikke af en sådan karakter, 
at den kan udløse et erstatningsansvar, samt 
 
at DSB endvidere har anført muligheden for at fortsætte med toget til Kolding og der tage bus 
eller taxa efter omstændighederne. Bussen ville være gratis og en taxa i Kolding være væsentligt 
billigere end taxaen fra Skanderborg til Vejle. Klageren ville under alle omstændigheder uden van-
skeligheder have kunnet nå frem til sin samtale i tide, hvis han havde taget toget til Kolding. Under 
disse forhold anser DSB sig ikke forpligtet til at dække klagerens taxa fra Skanderborg til Vejle.  
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 

DSB Basis Rejsetidsgaranti 
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”DSB Basis Rejsetidsgaranti gælder, hvis du er blevet forsinket mere end 30 minutter. 

Du kan få kompensation, hvis du har rejst i Danmark eller over Øresund med billet, klippekort eller årskort, undta-
gen hvis din rejse kun er foregået med S-tog. Hvor meget du får i kompensation afhænger af, hvor meget du blev 

forsinket. 

 
Det er ankomsttiden på din bestemmelsesstation (altså den sidste station, du ankommer til) og ikke afgangstids-

punktet fra afrejsestationen der afgør, hvor meget du er forsinket. 
 

Der vil være situationer, hvor det pludselig er nødvendigt at aflyse tog på en given strækning. I disse tilfælde 
gælder de aflyste tog også som forsinkelser 

 
Der vil være situationer, hvor tog på en strækning kan have væsentligt længere rejsetider i en periode. Det kan 

f.eks. skyldes et planlagt sporarbejde. I situationer som denne vil du via internettet, på tekst-TV og i Rejseplanen 

blive gjort opmærksom på de forudsete forsinkelser. Disse forsinkelser giver ikke ret til kompensation med DSB 
Rejsetidsgaranti. 

 
Hvis din rejse udelukkende foregår med S-tog, er du ikke omfattet af DSB Basis Rejsetidsgaranti. 

Du kan godt benytte S-toget som en del af din rejse, fx. hvis du rejser fra Farum til Århus.” 

 
DSBs forretningsregler – forsinkelse 

 
Ved forsinkelser søger DSB at reducere forsinkelsen og generne for passagererne. 
 
Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan 
passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetalingen 
sker uden gebyr. Bestemmelsen om tilbagebetaling er kun gældende, såfremt billetten er omfattet helt eller delvist af DSB’s 
takstkompetence. 
 
Hvis DSB ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker DSB passagerens 
rimelige omkostninger til videre transport til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. 
Ved vurderingen af, hvad der er rimelig tid, lægger DSB til grund, at DSB med al fornøden energi og uden ophold søger at 
tilvejebringe videre transport for alle de passagerer, der er ramt af den pågældende forsinkelse. 
 
Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra DSB’s personale til de dispositioner, der træffes af passageren med henblik på 
videre transport som beskrevet ovenfor. 
 
Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbefordringen. Forsin-
kelser kan medføre, at forbindelse med andet tog ikke opnås. I vurderingen af, om en forbindelse skal afvente et forsinket tog, 
inddrager DSB, hvor lang ventetid der vil være til den næste forbindelse på den pågældende strækning. 
 
Hvis ventetiden er over 1 time, eller det er sidste forbindelse på strækningen den pågældende dag, vil DSB som hovedregel 
sikre forbindelse eller tilbyde erstatningsbefordring til den station i Danmark, hvortil passageren har billet eller kort. 
 
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, offentlige myndigheders påbud eller forbud, 
strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. 
 
DSB yder rejsetidsgaranti. Mulighederne og vilkårene herfor er udførligt beskrevet i særskilt brochure og kan også ses 
påwww.dsb.dk. Ved internationale rejser med internationale tog yder DSB godtgørelse for forsinkelser i overensstemmelse med 
General Conditions of Carrigage. 
 
DSB yder ikke anden eller yderligere erstatning end ovenfor nævnt som følge af forsinkelser. 

 
Ifølge EU's passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 henholdsvis artikel 17 og artikel 18 ydes 
først godtgørelse for billettens pris og til erstatningsbefordring ved mere end 60 minutters forsin-
kelse. 
 
Den konkrete sag:  
 

http://www.dsb.dk/kundeservice/rejsetidsgaranti/dsb-basis-rejsetidsgaranti/kompensation/
http://www.dsb.dk/
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Det tog, som klageren skulle være rejst med fra Aarhus til Vejle, måtte udgå i Skanderborg. DSB 
fik som erstatning for dette tog indsat ekstra stop for det efterfølgende regionaltog mod Esbjerg. 
Dette tog afgik fra Skanderborg station kl.09:01, hvilket var 20 minutter efter, at klagerens oprin-
delige tog skulle være afgået. Erstatningstoget ankom til Vejle station kl.09:32, hvilket også var 20 
minutter efter klagerens oprindelige tog. 
 
DSBs rejseregler/forretningsbetingelserne og EUs Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007  
regulerer passagerens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af en transport-
ydelse.  
 
Der ikke i DSBs forretningsbetingelser bestemmelser om, at passageren kan få udgifter til erstat-
ningsbefordring dækket på et tidligere tidspunkt end efter 60 minutters forsinkelse.  
 
Ifølge DSBs forretningsbetingelser er det desuden en betingelse for godtgørelse af sådanne udgif-
ter, at der forinden er indhentet tilsagn fra DSBs personale til at tage en taxa. Efter det oplyste 
valgte klageren at tage en taxa 17 minutter efter togets ankomst til Skanderborg station uden at 
have indgået en forudgående aftale med personalet på Skanderborg station om, at DSB ville betale 
taxaen. Ankenævnet bemærker, at hvis klageren forinden havde opsøgt DSB-personale, ville han 
af personalet efter al sandsynlighed havde fået oplyst, at der ville standse et tog ekstraordinært på 
Skanderborg station kl. 08:56, således som det fremgik af de 4 højttalerudkald. 
 
DSB var derfor på grundlag af dette regelsæt berettiget til at afslå at godtgøre klagerens taxareg-
ning.  
 
Heller ikke efter passagerrettighedsforordningen er der i denne situation pligt for DSB til at yde 
rejsegodtgørelse, idet der i artikel 15, jf. COTIF artikel 32 vedrørende jernbanevirksomhedens er-
statningsansvar i tilfælde af forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning alene er 
pligt til at yde erstatning for udgifter til logi, hvis rejsen ikke har kunnet fortsættes samme dag, 
mens andre krav – herunder klagerens krav om godtgørelse af en taxaregning - i medfør af artikel 
32, stk. 3 skal afgøres efter national ret.  
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er erstatningsansvarlig over for klageren efter 
dansk ret.  
 
Henset til at DSB indsatte et erstatningstog, som afgik 20 minutter senere end det planlagte tog 
fra Skanderborg, og som ankom 20 minutter senere til Vejle i forhold til klagerens oprindeligt plan-
lagte ankomst, foreligger der ikke et ansvarsgrundlag i erstatningsretlig henseende.  
 
Det fremgår af sagens akter, at klageren er blevet godtgjort for forsinkelsen med en rejsetidsga-
rantibillet. Herefter ses der ikke grundlag for betaling af yderligere godtgørelse til klageren.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klageren ikke har fået medhold, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. vedtægterne § 26, stk. 4, 
modsætningsvist.  
 
Da DSB har fået medhold i klagen, skal de ikke betale gebyr for sagens behandling.  
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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 6. februar 2012. 

   
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


