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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 2. december 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 13. januar 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klageren skulle med sin familie flyve til Australien den 29. oktober 
2013 fra Kastrup Lufthavn kl. 12:30. De er bosiddende i Jylland og havde forinden købt togbilletter 
med DSB fra Randers st. til Lufthavnen st.  
 
Ifølge billettens rejseplan var togets planmæssige afgang fra Randers kl. 06:15 og ankomst til luft-
havnen kl. 10:37.  
 
På flybilletten var om check-ind anført følgende passus: 
”Vi anbefaler, at man møder op i god tid ved checkin i lufthavnen. Som tommelfingerregel kan siges: 

Internationale flyvninger: 2-3 timer før afgang  
Indenrigsflyvninger: 2 timer før afgang 
Ved checkin tid forstås det tidspunkt, hvor man er fremme ved skranken ikke når man stiller sig i checkin køen. 
For mere specifik information henviser vi til den pågældende lufthavns hjemmeside eller spørg din rejsekonsulent.” 

 
Den 28. oktober 2013 blev hele Danmark ramt af en storm, som medførte, at BaneDanmark ud fra 
sikkerhedsmæssige hensyn valgte at indstille al jernbanetrafik syd for Århus. Stormen betød væl-
tede træer og nedrevne køreledninger, som gjorde togdriften ustabil de steder, hvor den ikke var 
indstillet. Oprydningsarbejdet gik i følge DSB i gang sidst på aftenen den 28. oktober 2013 og kl. 
19 udsendte DSB følgende meddelelse på hjemmesiden:   



   

  
 
Disse oplysninger blev opdatereret kl. 04:10, 05:02, 05:26, 05:56, 06:00 og 06:37, idet der blev 
meddelt følgende kl. 05:02: 
 



   

 
 
Og kl. 06:00 blev følgende opdatering udsendt: 
 



   

 
 
Kl. 7:13, 07:35, 07:59, 08:03, 08:49, 08:53, 09:00, 09:18 og 09:53 opdaterede DSB disse oplys-
ninger.  
 



   

Klageren og familie steg på toget i Randers, men blev på vej til Odense så forsinket, at de valgte 
at stige af toget i Odense kl. 10:15 og derfra tage en taxa til Kastrup Lufthavn. Taxaen var fremme 
kl. 11:44, hvor klageren betalte 3.000 kr. for turen med sit dankort. 
 
De nåede frem til check-in-skranken i lufthavnen kl. 11:55 og nåede flyet, hvilket ifølge klageren 
var fordi, de forinden havde sørget for at anmode flyselskabet om at holde check-in-skranken åben 
for dem.    
 
Fra DSB Togbilletten:  

 

 
Fra klagerens flybilllet: ” 
 

 
Checkin 
Vi anbefaler, at man møder op i god tid ved checkin i lufthavnen. Som tommelfingerregel kan siges: 
Internationale flyvninger: 2-3 timer før afgang 
Indenrigsflyvninger: 2 timer før afgang 
Ved checkin tid forstås det tidspunkt, hvor man er fremme ved skranken ikke når man stiller sig i checkin køen. 
For mere specifik information henviser vi til den pågældende lufthavns hjemmeside eller spørg din rejsekonsulent.” 
 
 

Den 2. december 2013 anmodede klageren DSB om refusion af taxaregningen på 3.000 kr. og 
oplyste følgende:  
” 

” 

Den 3. december 2013 afviste DSB at imødekomme klagerens krav med følgende begrundelse: 



   

”

” 

 
Klageren skrev den 4. december 2013 til DSB, at de havde haft computer med på turen i toget og 
havde fået meget skiftende meldinger, og at det kun var strækningen mellem Korsør og Slagelse 
og Ringsted, som blev nævnt med forsinkelser. Hvis de havde modtaget realistiske oplysninger fra 
start, havde de aldrig sat sig i toget. Endelig henviste klageren til, at de havde mødt flypassagerer, 
som havde fået taxaen godtgjort af DSB. 
 
Den 6. december 2013 besvarede DSB henvendelsen således: ”  

 
 



   

” 

 
Klageren anmodede på ny den 8. december 2013 om godtgørelse af den fulde taxaregning, idet 
han gjorde gældende, at på DSBs hjemmeside om morgenen den 29. oktober havde der udtrykke-
ligt stået, at togene kørte normalt i Jylland og på Fyn, samt at de ikke havde fået information i 
toget, og han spurgte, hvad de skulle have gjort, hvis de var blevet i toget. 
 
Den 2. januar 2014 fastholdt DSB afgørelsen og oplyste, at de havde tilbageført togbilletternes pris 
på 832 kr. til klagerens konto. Klagerens svar herpå var, at så manglede han 2.162 kr.  
 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker udgifterne på 3.000 kr. til taxaregningen refunderet og har til støtte herfor 
gjort gældende,  
 
at der var manglende info vedrørende toget mod en lufthavn og i øvrigt henvist til korrespondan-
cen, samt  
 
at DSB´s udlægning kan han ikke nikke genkendende til. De skriver, at den oprindelige tid, hvis 
toget var ankommet til tiden, var knap for at nå at checke ind, men det var 1 time og 53 minutter 
før flyafgang, så det mener han ikke og heller ikke flyselskabet, som han havde kontaktet og 
spurgt. Desuden mener han, at et tog til en lufthavn ikke skal være forsinket. De skriver også, at 
man kunne lytte til dagspressen, men der er ingen radio, tv, infoskærmene var tomme og ingen 
information fra personalet i toget. Så det var meget svært, når man sidder som et gidsel i toget.  
 
DSB´s hjemmeside skrev før de steg på toget, og mens de sad i toget, at toget kørte normalt i 
Jylland, kun problemer mellem Korsør og Ringsted, og det var også det snakken gik på i kupeen. 
For som tidligere sagt, så havde de aldrig sat sig ind i det tog, hvis DSB havde informeret sand-
færdigt om alle problemerne fra Randers til Kastrup.  
 
Der var nok familiemedlemmer og venner, som ville have kørt dem, men de mente ikke, der var 
problemer, da de nøje læste DSB hjemmeside, før de tog afsted. Men da de holdt stille uden for 
Odense isoleret i et tog, og uret tikkede, var der kun den ene ting at gøre; nemlig at hyre en taxa. 
 
Klageren ved godt, at han er en meget lille fisk mod overmagten, men han synes simpelthen, at 
DSB slipper for let om ved det. 
 



   

 
Indklagede: Fastholder afvisningen af kravet og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klageren har anmodet DSB om at betale en taxaregning på kr. 3000 for en taxa fra Odense til 
Københavns Lufthavn, Kastrup tirsdag morgen den 29. oktober. Dette har DSB afvist under hen-
visning til, at den orkan, der ramte landet den 28. oktober, lammede al togtrafik fra mandag sidste 
på eftermiddagen og umuliggjorde genoptagelse af normal trafik, før de nødvendige rydnings- og 
reparationsarbejder var udført. Der forelå således efter DSB’s opfattelse en force majeure situati-
on, således at DSB ikke var forpligtet til at betale klagers taxa.  
 
Mandag den 28. oktober om eftermiddagen besluttede Banedanmark ud fra sikkerhedsmæssige 
hensyn at lukke for al jernbanetrafik syd for Århus på grund af den orkan, der på det tidspunkt 
havde ramt landet. Lukningen var præventiv i den forstand, at den skulle forhindre ulykker ved 
påkørsel af væltede træer og køreledninger, der kunne forventes at blive revet ned af væltede 
træer, knækkede grene med videre.  
 
En del tog strandede på strækningerne, fordi de blev spærret inde bag væltede træer eller ned-
revne køreledninger. Så længe orkanen rasede, var det ikke muligt at sende personale for at rydde 
væltede træer og reparere de nedrevne køreledninger. Oprydning og genetablering af nedfaldne 
køreledninger gik i gang sidst på aftenen den 28. oktober, da orkanen var løjet af, og det atter var 
forsvarligt at sende personale ud at foretage rydnings- reparationsarbejde. Det fortsatte de kom-
mende dage, således at strækningerne efterhånden blev genåbnet for trafik, nogen steder i første 
omgang i et spor og udelukkende for dieseltog. DSB var således afskåret fra tirsdag morgen og 
formiddag at gennemføre normal trafik på grund af de helt ekstraordinære vejrforhold og de vidt-
rækkende konsekvenser heraf. 
 
Den 28. oktober klokken 19,00 udsendte DSB en trafikmeddelelse på www.dsb.dk. Her blev det 
oplyst, at der holdt ca. 50 tog rundt omkring i landet, og at DSB ikke havde noget overblik over, 
hvordan køreplanen for tirsdag ville se ud. DSB udsendte også en pressemeddelelse herom. Den 
første blev udsendt mandag den 28 om formiddagen og opfordrede til at følge trafikafviklingen på 
www.dsb.dk og herefter yderligere 4 nyheder, der orienterede om situation, herunder en om at 
trafikken blev indstillet, og at der først blev udsendt nye informationer tirsdag morgen klokken 
04,00. Dette forhold var også genstand for massiv i alle medier.  
 
Klokken 4,10 tirsdag morgen udsendte en trafikinformation på www.dsb.dk, der oplyste, at der 
ikke kørte tog mellem Korsør og Slagelse og at der var indsat togbusser mellem disse to stationer. 
Der ville køre tog mellem København og Slagelse og mellem Korsør og Fyn-Jylland men uden angi-
velse af køreplan. Dette blev klokken 5,56 ændret til, at der ikke kørte tog mellem Ringsted og 
Korsør, og at der var bestilt busser, men de var ikke bekræftet. Der var ikke angivet en køreplan 
for tog eller busser. 
 
Klager havde købt billet til rejse fra Randers, afgang tirsdag den 29. oktober klokken 6,15 og 
planmæssig ankomst til Københavns lufthavn klokken 10,37. Klagers flyafgang var efter det oply-
ste 12,30. Klagers rejseplanlægning opfyldt allerede dermed ikke de krav, som klagers rejsebureau 
stiller. Det understreger, at man skal være fremme ved check-ind 2-3 timer før flyafgang. Uanset 
at klager muligvis havde foretaget check-ind, ville der stadig skulle være tid til bagageaflevering. 
Det er derfor DSB’s opfattelse, at klager selv har valgt en rejseplan, der også under normale for-
hold ville gøre det vanskeligt at nå flyforbindelsen videre fra København, når der henses til, at der 
både skal beregnes gangtid og køtid. Set i lyset af, at det drejede sig om en rejse til Australien, 
forekommer klagers planlægning ikke at være en forsvarlig. 

http://www.dsb.dk/
http://www.dsb.dk/


   

 
Nu væltede stormen alle kalkulationer, og allerede mandag aften klokken 19, da DSB informerede 
om, at man ikke vidste, hvordan trafikken ville kunne afvikles tirsdag, burde det have stået klager 
klart, at han ikke kunne forvente at nå sin flyforbindelse med det tog, han havde planlagt at benyt-
te. Det billede blev ikke ændret ved den information, DSB udsendte klokken 4,10 tirsdag morgen. 
Ikke desto mindre stillede klager ved afgangen fra Randers 6,15 med en på det tidspunkt ganske 
ubegrundet forventning om at nå til Københavns lufthavn til den planlagte tid. Det ville som anført 
selv under normale omstændigheder være i mere end sidste øjeblik.   
 
Den forsinkelse, der opstod undervejs til Odense, var blandt andet forårsaget af Banedanmarks 
oprydning og reparation efter stormvejret, specielt mellem Fredericia og Middelfart og derfor lig-
gende uden for DSB’s ansvar. 
 
Det beror derfor efter DSB’s opfattelse på klagers egen planlægning, at han valgte at tage toget 
tirsdag morgen fra Randers og herefter fandt det nødvendigt at tage en taxa fra Odense til Køben-
havns lufthavn, da toget blev forsinket til Odense. Forsinkelserne på vej til Odense må henføres til 
følgerne af orkanen og liggende uden for såvel DSB’s ansvar som kontrol. DSB kan ikke gøres an-
svarlig for de forhold, der førte hertil, og DSB havde informeret om vilkår og muligheder. DSB 
lægger i den forbindelse særlig vægt på, at informationerne allerede mandag aften, burde have 
fået klager til at indse, at han skulle finde andre transportmuligheder eller på anden måde ændre 
sine planer. 
 
DSB anser sig under normale omstændigheder for forpligtet til at dække de omkostninger, kun-
derne måtte få på grund af væsentlige forsinkelser, som DSB er ansvarlig for. I en force majeure 
situation, som der her var tale om, har DSB ikke denne forpligtelse. Der skal i den forbindelse også 
henvises til Passagerrettighedsforordningen for jernbanepassagerer (EU 1371/2007), bilag 1’s arti-
kel 32, stk. 2  
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:DA:PDF), som 
der også henvises til i DSB’s forretningsbetingelser. 
 
Klager har oprindeligt anmodet om basisrejsetidsgaranti foruden betaling af taxaregningen. DSB 
har valgt kulancemæssigt at refundere klager den fulde billetpris. For god ordens skyld skal det 
anføres, at klager ikke har forelagt en kvittering for taxaturen men kun en Visadankortkvittering. 
 
DSB kan i øvrigt ikke forholde sig til, om en enkelt kunde som anført af klager på grund af helt 
særlige omstændigheder eller eventuelt ved en fejl fra DSB’s side skulle have fået dækket en taxa-
regning den pågældende dag. Det giver blot ikke klager krav på at få dækket sin regning. 
 
DSB har i klagers rejseplan noteret følgende  
 

 
 
Det er baggrunden for DSB’s henvisning til, at en planlagt ankomst til Københavns Lufthavn klok-
ken 10,39 forekommer mere end sent med en flyafgang 12,30. Der skulle trods alt også beregnes 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:DA:PDF


   

tid til både bagageindlevering, sikkerhedskontrol og paskontrol. DSB finder det naturligt at tage 
hensyn til Rejsebureauets anbefaling. 
 
Med hensyn til varsling af trafikken lægger DSB vægt på, at klager burde have reageret, da DSB 
mandag meddelte, at man ikke vidste, hvordan trafikken ville blive afviklet den følgende dag, og at 
man ville vende tilbage med informationer klokken 4.  
 
Klokken 4,10 blev der informeret om, at der ikke kørte tog mellem Korsør og Ringsted. Denne in-
formation blev skærpet klokken 5,56, altså inden klagers afgang fra Randers, da der blev informe-
ret om, at der ikke kørte tog mellem Korsør og Ringsted og at der var bestilt busser, men de at de 
ikke var bekræftet. Senest på dette tidspunkt burde klager have indset, at det var usandsynligt, at 
han kunne nå frem til Københavns Lufthavn i tide til at nå sit fly og truffet andre foranstaltninger, 
sådan som klager også indikerer, at han havde mulighed for. 
 
For god ordens skyld skal anføres, at toget kørte med mindre forsinkelse (5-10 minutter) ned gen-
nem Jylland, men var forsinket 38 minutter i ankomsten til Middelfart og 90 minutter i ankomsten 
til Odense.  
 
DSB har ikke nogen mulighed for at dokumentere, hvilken information, der er blevet givet under-
vejs, men togpersonalet har haft adgang til de løbende trafikinformationer og må antages at have 
videregivet deres informationer uden at det i øvrigt efter DSB’s opfattelse skal tillægges nogen 
særskilt betydning. Der var reelt ikke tale om anden information end den, der var tilgængelig in-
den togets afgang fra Randers. 
 
Grundlæggende er det DSB’s opfattelse, at der var tale om en force majeure situation begrundet i 
de helt ekstraordinære vejrforhold. DSB kørte ikke, fordi orkanen havde væltet utallige træer og 
nedrevet adskillige kilometer køreledning, som Banedanmark skulle have mulighed for at reparere. 
DSB havde hverken indflydelse på eller nogen rimelig mulighed for at forhindre eller på anden må-
de modvirke denne situation. DSB anser sig derfor ikke at være ansvarlig for forsinkelser eller for-
pligtet til at dække konsekvenserne heraf. 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1371/2007 

 

 
 
Artikel 17  
Erstatning for billetprisen  
1. En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at  
miste retten til befordring kræve erstatning af jernbanevirksomheden  



   

for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og  
ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til  
artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat  
til:  
a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på  
60-119 minutter  
b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter  
eller mere. 
 

 
Den konkrete sag:  
 
Klageren ønsker erstattet sine udgifter til taxaregning i anledning af opstået forsinkelse undervejs 
til Kastrup Lufthavn.  
 
Hverken DSB’s rejseregler eller reglerne i EU’s Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 giver 
passagerer ret til erstatning. I følge bilag 1 til forordningen (artikel 32, stk. 3), afgør national ret, 
om operatøren er erstatningsansvarlig for andre tab end dem i stk. 1. 
  
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag efter dansk ret er erstatningsansvarlig over 
for klageren i anledning af den opståede forsinkelse.  
 
Uanset om det i forretningsbetingelserne er anført, at DSB ikke yder anden eller yderligere erstat-
ning end nævnt som følge af forsinkelser, er det ankenævnets opfattelse, at DSB ikke ved en så-
dan generel ansvarsfraskrivelsesklausul kan afvise erstatningskrav som følge af fx grov uagtsom-
hed.  
 



   

Det er der imidlertid ikke tale om i det konkrete tilfælde, hvor de helt ekstraordinære vejrmæssige 
forhold i form af den kraftige storm den 28. oktober 2013 medførte problemer med nedfaldne kø-
reledninger og væltede træer samt midlertidig indstilling af togdriften visse steder.  
 

Da der således ikke foreligger noget ansvarsgrundlag, er DSB berettiget til at afvise klagerens ud-
gift til taxa på 3.000 kr. 
 
Ankenævnet bemærker i øvrigt, at i følge klagerens flybillet, skulle check-in foretages 2-3 timer før 
flyafgang kl. 12:30, og check-in var defineret ved at være fremme ved skranken. Togets planmæs-
sige ankomst til lufthavnen var kl. 10:37, og klageren havde således ved den planlagte rejse be-
regnet 1 time og 53 minutter fra togets ankomst i lufthavnen til flyets afgang - 7 minutter efter 
anbefalet check-ind.  
 
Den tidsfrist, som klageren beregnede for en tur fra Jylland til Kastrup, ville desuden kunne betyde 
at også en påregnelig forsinkelse ved togets ankomst til lufthavnen ville medføre, at klageren ikke 
kunne møde rettidigt til check-in i følge flybilletten. 
 
Endelig bemærker ankenævnet, at jernbaneselskaber ikke kan påberåbe sig force majeure i sager 
om godtgørelse efter artikel 17 i forordningen, jf. EU-dom i sag C-509/11. DSB har godtgjort kla-
geren mere end 50 % af billettens pris, som er godtgørelsesprocenten efter artikel 17.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at afvise kravet om betaling af taxabon’en. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 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 

 
 

 



   

 


