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Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog 
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Klagen vedrører: 885 kr. til køb af klippekort i tillæg til pensionistkort i sommeren 2013, 

hvor der var omlægning af togdriften som følge af bro-reparationer.
  

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: maj 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 18. december 2013 
 
Sagens omstændigheder: Klageren havde fornyet sit pensionistkort i maj 2013. Pensionistkort 
er gyldigt for 3 måneder ad gangen. Klageren skulle benytte pensionistkortet blandt andet til rejser 
med S-tog fra Ishøj til Vesterport st. og retur. Pensionistkort er et stærkt rabatteret produkt, hvor-
for der er indført spærretid for rejser i myldretiden i tidsrummet 7-9 og 15-17 på hverdage på S-
togsnettet. 
 
Ifølge klagerens oplysninger ville han under normale omstændigheder tage enten et tog, som an-
kom 9:16 eller 9:26 til Vesterport st. Hvis han benyttede førstnævnte stemplede han et 3 zoners 
kort, fordi hans pensionistkort ikke var gyldigt ved afgangen kl. 8:56. Ved afrejse kl. 09:06 kunne 
han benytte pensionistkortet på hele rejsen.  
 
I sommeren 2013 var der på en del af S-togsstrækningen indsat tog-busser som følge af, at Ba-
nedanmark renoverede 15 broer.  
 
I følge klageren fik han forlænget sin rejsetid og skulle derfor afrejse tidligere, hvilket indebar, at 
han på rejsen fra Ishøj st. – Vesterport st. var nødsaget til at stemple op til 5 zoner, fordi hans 
pensionistkort kun var gyldigt på den sidste del af rejsen tidsmæssigt. Om eftermiddagen kunne 
han benytte sit pensionistkort til hele hjemrejsen. 



   

 
På den baggrund rettede klageren midt i maj måned 2013 henvendelse til DSB via deres kontakt-
formular, som DSB besvarede den 21. maj 2013 med oplysning om, hvorfor dette tidspunkt var 
valgt til sporarbejderne.  
 
Den 28. maj 20123 anmodede klageren DSB om kompensation for køb af 5 zoners klippekort. DSB 
afviste kravet, og i brev af 18. juni 2013 til DSBs Kundeambassadør gjorde klageren følgende gæl-
dende:  
” 

  

 

” 
 

Kundeambassadøren fastholdt afgørelsen den 5. juli 2013 med denne begrundelse: 



   

 
 

” 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kompensation på i alt 885 kr. for anvendte klippekort og har til støtte herfor 
gjort gældende,  
 
at det er ikke rimeligt og i modstrid med de politiske signaler, at man skal have en merudgift, hvis 
man bruger rejsekortet i stedet for klippekort. Broarbejdet på Køge Bugtbanen giver ud over en 
øget rejsetid hver dag på minimum 1 time og 10 minutter en daglig merudgift på 29,50 kr. for et 
klip på et 5-zoners klippekort,  
 
at klageren har aftalt arbejde i København i sommerferieperioden, førend DSB oplyste noget om 
sporarbejdet. Herved kan børnefamilier få ferie sammen, medens de gamle passer de unges ar-
bejde. Hvis klageren havde haft kendskab til DSB’s planer, havde han ikke gjort det,  
 
at han fornyede sit periodekort (alle zoner), førend DSB oplyste noget om sporarbejde. DSB anfø-
rer, at de varslede broarbejdet i god tid. De anfører den 28. maj 2013, men dette var ikke tids nok 
for da han lavede aftaler om sit arbejde og mødetider, samt for det tidspunkt, hvor han fornyede 
sit tre måneders periodekort. Han reagerede øjeblikkeligt den 28. maj 2013,  
 
at DSB dokumenterer ikke hans efterfølgende klager for at få en godtgørelse, hvilket resulterede i 
at klageren på et meget sent tidpunkt kunne få en godtgørelse på sit periodekort ved at betale et 
gebyr på 40 kr. og kun kunne få en reduceret godtgørelse for restbrugstiden. Klageren prøvede i 
et DSB togkortsudsalg, og man gjorde det ikke med tilbagevirkende kraft. Så var det ”løb” kørt. 
Men dette oplyste man først meget sent. 
Bemærk, at det er tredje år i træk. Han har ikke klaget over de forrige år. Men en dag bliver 
”NOK”, nok,  



   

at DSBs opfattelse er, at der ikke gives en godtgørelse, hvis en køreplansændring varsles i god tid. 
I forhold til et tre måneders periodekort er en varsling den 28. maj 2013 ikke godt nok. I forhold til 
udførelsesperioden skulle det da have været varslet den 28. marts 2013, 
 
at klageren har fornyet sit periodekort i maj 2013 og dermed indgået en kontrakt med DSB under 
den forudsætning, som var offentliggjort: Gældende køreplaner, ingen sporarbejder, gældende 
spærretider,  
 
at han ikke kræver godtgørelse for en forlænget køretid hver dag på 1 time og 10 minutter. Med 
DSBs bemærkninger må det komme bag på DSB, at alle brugere af S-tog må køre tidligere hjem-
mefra for at komme rettidigt på arbejde. Dermed flytter hele myldretidstrafikmønstret sig, så man 
tilsvarende kan flytte på spærretiderne for pensionistkortet,  
 
at når han skulle hjem, var der ikke problemer, for her kunne han blot starte en rejse inden kl. 
15.00 eller efter kl. 17.00,  
 
at klageren af den daværende trafikministers udtalelser på TV har noteret sig, at denne oplyste, at 
sporarbejdet ikke ville give merudgifter for brugerne. Hvorfor så for klageren? 
 
at klageren har fuld forståelse for DSBs udtalelser.  Men de er jo kommet alt for sent ud med de-
res udmeldelser i forhold til de aftaler, som er indgået for brugere af periodekort, samt  
 
at det endelige krav nu er opgjort; i den pågældende periode havde han en uges ferie. Så det er 6 
uger af 5 arbejdsdage med prisen for et 5 zoners kort på 29,50 kr. pr. dag svarende til 885 kr. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at pensionistkort er et fælles produkt for alle trafikselskaber i Hovedstadsområdet. Prisen og vilkå-
rene for benyttelse er fastsat af trafikselskaberne. Om spærretider gælder følgende regler.  

 I Storkøbenhavn (zone 1-4, 30-33 og 40-44) kan pensionistkortet ikke bruge på hverdage 
kl. 7-9 i busser, metro og lokalbanetog.  

 I DSB-tog kan kortet ikke bruge på hverdage kl. 7-9 og 15-17. 
 
Det er den til enhver tid gældende køreplan, der fastlægger de rejsemuligheder, den enkelte kun-
de har, herunder om en kunde kan anvende de højt rabatterede pensionistkort. Nogen har mange 
og andre har langt færre rejsemuligheder.  
 
Køreplanændringer kan have betydning for den enkeltes rejsemuligheder og rejsevilkår, og DSB 
stræber efter at varsle ændringer i så god tid som muligt, for at DSBs kunder kan tage højde for 
ændringerne i såvel deres rejseplanlægning som deres billetkøb. Der er ikke fastlagt nogen kon-
krete bestemmelser om, i hvor god tid en køreplansændring skal annonceres, men DSB anfører i 
sine forretningsbetingelser ”DSB udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i kø-
replaner i brochurer og ved løbende information på stationer, via internetsiden www.dsb.dk og 
andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan blandt andet forekomme i forbindelse med 
større planlagte sporarbejder.” 
 
Banedanmarks broarbejder på KøgeBugt-banen førte til en kraftig omlægning i køreplanen, som 
desværre har berørt klageren som anført. Broarbejderne fandt sted i perioden fra fredag 28. juni 
kl. 20 til søndag 11. august. Broarbejderne blev varslet i god tid inden iværksættelsen, og klageren 

http://www.dsb.dk/


   

var opmærksom herpå allerede midt maj, da han henvendte sig første gang til DSB med en række 
spørgsmål i den anledning. 
 
DSB udsendte konkret information om køreplan under sporarbejdet den 28. maj, én måned inden 
det blev iværksat. Klager havde derfor efter DSB’s opfattelse god tid til at afpasse sine aftaler og 
planer efter de ændrede muligheder.  
 
Det er DSB’s opfattelse at køreplansændringer ikke giver kunder krav på erstatning eller godtgø-
relse, fordi de i kraft af en køreplansændring mister nogle rejsemuligheder eller bliver henvist til at 
benytte en dyrere rejseform. Det gælder helt generelt, men det gælder også ved sporarbejder og 
andre større omlægninger, når disse i øvrigt varsles i rimelig tid. DSB sælger billetter på de vilkår, 
som er anført i DSB’s til enhver tid gældende takster og med den til enhver tid gældende køreplan. 
DSB skal i den forbindelse henvise til § 2, 2. afsnit i DSB’s forretningsbetingelser og til. 
 
Ved køb af billet indgås der en befordringskontrakt mellem DSB og kunden. Vilkårene for benyttel-
se af billetten fremgår af billet og tilhørende takst- og prisbestemmelser, herunder særlig gyldig-
hed som eksempelvis spærretid eller anden begrænsning i benyttelsen. I det konkrete tilfælde er 
klager velbekendt med reglerne om spærretid for benyttelse af pensionistkort. Klager har derfor 
ikke efter DSB’s opfattelse haft grundlag for at kræve, at DSB skulle dække de meromkostninger 
får ved at skulle udføre en større del af sin rejse inden for spærretiden. Havde klager frem for er-
statning ønsket at ombytte sit kort, fordi værdien af det blev væsentligt reduceret for klager, ville 
DSB have stillet sig imødekommende hertil. Men det har ikke været bragt på bane af klager, må-
ske fordi han i øvrigt har god gavn af kortet og dets meget store rabatter til andre rejser. 
 
For klagers rejse ville det vel i praksis være overskueligt at tillade, at han rejste tidligere fra Ishøj, 
men det ville i realiteten betyde, at alle pensionistkort skulle have udvidet deres gyldighedsperiode 
med måske 3 kvarter i hver ende af spærretiden morgen og aften for ikke at favorisere enkelte 
kunder eller bestemte rejsemønstre.  Konsekvenserne af en imødekommelse af klagers krav ville 
både være meget vidtrækkende i den konkrete sammenhæng og som princip have den konse-
kvens, at DSB og andre trafikselskaber, ved enhver køreplansændring måtte imødese at skulle 
kompensere enhver kunde, der fik gener i form af længere rejsetid eller ændret mulighed for at 
benytte bestemme rejseruter eller særlige billetter eller rabatter. Det finder hverken støtte i kon-
kret lovgivning eller almindelige retsprincipper. DSB må derfor afvise klagers krav 
 
Klager har i sit svar af 6. marts anført, at han har stor forståelse for DSB’s synspunkter, men at 
han fornyede sit kort, før DSB oplyste noget om sporarbejdet. 
 
DSB begyndte at give oplysninger om sporarbejdet ved opslag på stationerne på Køge Bugt banen 
fra den 20. marts. Her var baggrunden for og de køreplansmæssige konsekvenserne af sporarbej-
det beskrevet herunder anvendelse af busser og forlængelsen af rejsetiden. Plakaten gengives 
nedenfor.  
 
Samtidig blev der henvist til en særlig hjemmeside på www.dsb.dk, hvor der løbende blev givet 
oplysninger om sporarbejdet. Fra den 20. marts blev der også skrevet til de kunder, der er tilmeldt 
plus moreprogrammet, og der var spots på skærmene i S-togene og på udvalgte stationer. Da 
pensionistkort udstedes med en gyldighed på 3 måneder har klager således haft mulighed for at 
overveje sine muligheder 3 måneder før sporarbejdet gik i gang.  
 
Oprindelig har klager heller ikke rejst spørgsmålet om ”fejlkøb” på grund af manglende information 
men udelukkende ønsket kompensation for sine udgifter til klippekort i perioden under sporarbej-



   

det. De androg kr. 29,50 pr. dag eller 737,50 kr. for klagerens 25 arbejdsdage i sporarbejdsperio-
den. Klager oplyser, at han normalt anvender pensionistkort, der koster kr. 6,06 opgjort på dags-
basis. Omkostningen for et fejlkøbt pensionistkort for hele perioden udgør 230,28 kr. Klageren kan 
altså anses for at have en ”udgift” på maksimalt kr. 967,78 til billetkøb i sporarbejdsperioden. 
 
Det billigste alternativ ville være at købe et periodekort til de relevante zoner. Det ville skulle ud-
stedes for 6 uger, selv om klager kun skulle bruge det i 5 uger på grund af ferie. Prisen herfor ville 
være 969 kr. for 38 dage. Og så ville klager ikke have haft sit pensionistkort uden for sporarbejds-
perioden eller til rejser uden for de 5 zoner, som periodekortet ville være udstedt til, i sporarbejds-
perioden. Så klager kan heller ikke anses at have haft en merudgift, selv om man ville lægge til 
grund, at han først havde haft oplysningerne om den ændrede køreplan den 28. maj 2013. 
 

 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Sekretariatet har anmodet klageren om at indsende de klippekort, som han har anvendt til rejser-
ne. Hertil har klageren oplyst, at disse er smidt ud.  
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Fra DSB’s dagældende forretningsbetingelser:  



   

 

 
 
 
Den konkrete sag:  
 
Pensionistkort er et særdeles rabatteret produkt, som hovedsageligt er beregnet til passagerer, der 
ikke er i arbejde og derfor kan benytte kortet uden for myldretiden. Klageren kan efter ankenæv-
nets opfattelse derfor ikke have haft en berettiget forventning om at kunne anvende dette kort til 
transport til og fra sit arbejde inden for normal arbejdstid.  
 
Ankenævnet bemærker, at klagerens pensionistkort var købt med gyldighed til alle zoner og ikke 
kun til zonerne fra Ishøj-Vesterport, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren desuden 
har haft anvendt kortet til andre rejser end de i sagen omhandlede og her opnået den besparelse, 
som pensionistkort giver på rejser. 
 
Derudover lægger ankenævnet til grund, at sporarbejdet allerede var annonceret fra den 20. 
marts 2013 – godt nok ikke med eksakte togtider, men dog med oplysning om indsættelse af tog-
busser på en del af strækningen, og at klageren ved sin fornyelse af pensionistkortet i maj måned 
2013 måtte være klar over, at sporarbejdets indflydelse på rejsetiden ville kunne have indflydelse 
på pensionistkortets tidsmæssige anvendelsesområde på hans morgenrejser til Vesterport st. 



   

 
Den annoncerede driftsomlægning som følge af bro-arbejder, der må anses for essentielle for et 
sikkert og stabilt S-togsnet, og som medførte indsættelse af S-busser på en del af S-togs-
strækningen, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke i sig selv til, at passagerer kan stille krav 
om kompensation for udgifter forbundet med den ekstra transporttid.  
 
På den baggrund finder ankenævnet ikke grundlag for at klageren skal udbetales nogen godtgø-
relse.  
 
Ankenævnet bemærker, at klageren i øvrigt ikke har indsendt dokumentation for sine ekstra-
udgifter til klippekort i form af kopi af disse klippekort.  
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. vedtægterne § 26, 
stk. 4, modsætningsvist.  
 
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 17. juni 2014 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


