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  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 10. januar 2014. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. januar 2014. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejser til og fra arbejde på strækningen København –
Espergærde med Kystbanen med DSB Øresund som operatør.  
 
Klageren har abonnementskort og er tilmeldt DSBØresunds Pendlerrejsetidsgaranti-ordning. Ifølge 
www.dsboresund.dk udbetales kompensationen under disse betingelser:  
 
”Er du pendler og rejser med DSB Øresund gælder Pendler Rejsetidsgaranti for dig: 

 der har måneds- eller pendlerkort købt i Danmark, som gælder i mindst 30 dage 

 der har Rejsekort personligt med minimum rabattrin 5 

 

Du kan få kompensation, når vi ikke lever op til vores mål på din strækning, og du har tilmeldt dig, på en af DSB Øresund 

målestrækninger: 

 

Kystbanen (Helsingør - København H) 

City (København H - Kastrup) 

Øresundsbanen (København H - Malmø C) 

 

Beregning af kompensation: 

DSB Øresund Pendler Rejsetidsgaranti tager udgangspunkt i togenes rettidighed. Det vil sige tog, der ankommer inden-

http://www.dsboresund.dk/


   

for 4,59 minutter efter planlagt ankomst. 

Hvis antallet af rettidige tog, i perioden dit kort er udstedt til, er mindre end det fastsatte mål på 92 procent, har du ret til 

kompensation. 

 

Målet for rettidighed for DSB Øresunds tog er fastsat til 92 procent i 2014 og det gælder for alle tre pendlerstrækninger. 

 

Kompensationen beregnes automatisk og udbetales ved kortets udløb til din NEMkonto, hvorfor det er nødvendigt at 

oplyse dit danske CPR-nummer. 

 

Regler 

Du kan få kompensation, hvis du rejser med følgende typer togkort 

o DSB Øresund Pendlerkort til Standard og 1. Klasse 

o DSB Øresund SU Øresundskort udstedt i Danmark til rejsende med dansk CPR-nummer 

o DSB Øresund Øresundskort udstedt i Danmark til rejsende med dansk CPR-nummer 

 

Undtagelser 

Der findes tilfælde, hvor garantien ikke gælder, hvis: 

o Du kun rejser i Hovedstadsområdet zone 1 og 2 

o Forsinkelsen skyldes force majeure 

o DSB Øresund har informeret om køreplansændringer mindst 24 timer før din rejse enten i annoncer, 

på stationen, Rejseplanen eller DSBØresund.dk. 

 
  
Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

 

December 2013 
København - Helsingør 

92.0% 95,1% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 93,3% 0,0% 

København - Malmø 92.0% 91,4% 1.0% 

november 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 95,1% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 91,9% 1,0% 

København - Malmø 92.0% 90,4% 2.0% 

oktober 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 94,0% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 91,4% 1,0% 

København - Malmø 92.0% 89,0% 3.0% 

september 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 95,4% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 91,7% 1,0% 

København - Malmø 92.0% 90,8% 2.0% 

august 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 93,6% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 88,3% 4,0% 



   

København - Malmø 92.0% 87,5% 5.0% 

juli 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 91,9% 1,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 88,5% 4,0% 

København - Malmø 92.0% 85,5% 7.0% 

juni 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 92,6% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 87,4% 5,0% 

København - Malmø 92.0% 86,1% 6.0% 

maj 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 92,7% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 88,3% 4,0% 

København - Malmø 92.0% 86,1% 6.0% 

april 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 94,8% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 91,9% 1,0% 

København - Malmø 92.0% 90,8% 2.0% 

marts 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 96,1% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 93,1% 0,0% 

København - Malmø 92.0% 91,8% 1.0% 

Februar 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 95,1% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 92,0% 0,0% 

København - Malmø 92.0% 91,4% 1.0% 

Januar 2013 

Målestrækning Mål for rettidighed Resultat Kompensation 

København - Helsingør 92.0% 95,0% 0,0% 

København - CPH Lufthavn 92.0% 92,2% 0,0% 

København - Malmø 92.0% 91,9% 1.0% 

 
I e-mail af 10. januar 2014 anmodede klageren DSBØresund om et beløb på 3.129,15 kr. baseret 
på klagerens opgørelse over forsinkelser i minutter i forhold til hans timeløn.  
 
Den 20. januar 2014 afviste DSBØresund klagerens krav og henviste til, at deres kunder blev 
godtgjort via Rejsetidsgaranti.   
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Klageren har udarbejdet følgende skemaer over de op-
ståede forsinkelser:  
 



   

 
 

 
 
 



   

 
 

 

 



   

 
 

 
 
 
 



   

 
 

 
 

 



   

 
 

 
 

 
 



   

 
 

 
 

 

 



   

 

 
 

 
 
 

 
Forsinkelse hos Movia udeladt. 

 
 
 



   

 

 
 

 
Forsinkelser med Movia udeladt 

 
 



   

 
 
 

 
Forsinkelser med Movia udeladt. 

 
 

 
 



   

 
 

 
 
Samlet opgørelse:  
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kompensation på 3.129,15 kr. og har til støtte herfor gjort gældende,  
 



   

At DSBØresund ikke har kompenseret ham for togforsinkelser og -aflysninger, som ikke er kom-
penseret ved selskabets rejsetidsgarantiordning. 

Han vil kompenseres for manglende ydelse i henhold til forudbetalt abonnement.  

 
 
Indklagede: Fastholder afvisningen af klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klager, der rejser mellem København og Espergærde, har registreret sine forsinkelser i 2013 
med såvel tog (DSB Øresund S-tog) som bus (Movia) og har på grundlag heraf opgjort et erstat-
ningskrav på grund af et antal mindre forsinkelser, der i årets løb omfattede i alt 12 timer. Den 
overvejende del af disse forsinkelser er sket på Kystbanen på rejse med DSB Øresund Erstatnings-
kravet er opgjort til kr. 3.269,74 baseret på en timepris på kr. 272,10.  
 
DSB sælger billetter og kort til rejser med såvel DSB som andre trafikselskaber. På bagsiden af 
samtlige billetter og kort er anført, at rejser er omfattet af det benyttede trafikselskabs forret-
ningsbetingelser/rejseregler med begrænsninger for erstatningsansvar og en henvisning til at søge 
nærmere oplysninger herom hos selskaberne. I klagers tilfælde er det for så vidt angår denne kla-
ge DSB Øresund, der er det benyttede selskab. 
 
Vilkårene for rejse med DSB Øresund er fastlagt i selskabets forretningsbetingelser og den relevan-
te lovgivning, Forretningsbetingelserne henvises der til på billetter og kort og i forretningsbetingel-
serne er også henvisning til den vigtigste relevante lovgivning, lov om jernbane og Passagerret-
tighedsforordningen for jernbane (EU 1371/2007). På forsiden af hjemmesiden er der en henvis-
ning til forretningsbetingelserne, http://dsboresund.dk. På det grundlag finder DSB Øresund, at 
vilkårene for rejse med DSB Øresund er bekendtgjort og tilgængelige. 
  
Klager har siden 2007 været tilmeldt ordningen med pendlerrejsetidsgaranti for Kystbanen. Ved 
tilmeldingen hertil bliver der informeret om ordningens indhold og kriterierne for godtgørelse efter 
pendlerrejsetidsgarantien. Den indebærer, at der udbetales godtgørelse, hvis rettigheden ikke 
overholder et fastlagt og offentliggjort niveau. For hver procent regulariteten er mindre end det 
lovede, godtgøres pendleren 1% af sit korts værdi for kortets gyldighedsperiode, dog mindst 25 
kr. 
 
Regularitetsmål og regularitet for 2013 fremgår af DSB Øresundshjemmeside, 
http://dsboresund.dk/rettidighed.asp . Målet for strækningen København-Helsingør, som er den 
strækning, der danner grundlag for beregning og betaling af godtgørelse for klager, har været 
92%. Denne målsætning har været opfyldt i samtlige måneder undtagen juli, hvor regulariteten 
blev opgjort til 91,9. På det grundlag har klager været berettiget til en godtgørelse på 1% af sin 
kortpris i denne måned, dog mindst 25 kr. Kortprisen berettigede til en godtgørelse på kr.- 13, og 
der er derfor anvist klager 25 kr. i godtgørelse for forsinkelserne i juli måned. Omfanget af forsin-
kelser i de øvrige måneder har ikke berettiget til godtgørelse efter pendlerrejsetidsgarantien. 
 
DSB Øresund finder derfor, at klager har fået udbetalt den aftalte godtgørelse for forsinkelser og 
finder ikke, at der er grundlag for udbetaling af yderligere godtgørelse. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  

http://dsboresund.dk/
http://dsboresund.dk/rettidighed.asp


   

 

  



   

Fra Passagerrettighedsforordningen 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. 

Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser eller aflys-
ninger i kortets gyldighedsperiode, kan søge om passende erstatning i overensstemmelse 

med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af 

forsinkelse og beregning af erstatning. Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den pris, passage-
ren faktisk har betalt for den forsinkede tjeneste. 

….. 
 

3. Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og 

udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder 
erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fire EUR.” 

 
 

Den konkrete sag:  
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at DSBØresund har oplyst, at klageren er tilmeldt DSBØre-
sunds Pendlerrejsetidsgarantiordning. Efter denne ordning udbetales godtgørelse for forsinkelser 
efter nærmere beregninger for rettidighed og regularitet. 
 
Klageren er efter det oplyste godtgjort i henhold til disse beregninger med betaling af 25 kr. i juli 
måned.  
 
Klagerens rejser er ikke omfattet af DSBØresunds Basis Rejsetidsgaranti, som kun gælder, hvis 
man på rejse med DSB Øresund bliver forsinket mere end 30 minutter og har rejst med DSB Øre-
sund på Kystbanen i Danmark eller over Øresund med billet eller klippekort. Klageren rejste med 
periodekort. 
 
Efter Passagerrettighedsforordningen nr. 1371/2007 artikel 17 kan passagerer, der har abonne-
mentskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i kortets 
gyldighedsperiode, søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomheder-
nes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og bereg-
ning af erstatning. Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den pris, passageren faktisk 
har betalt for den forsinkede tjeneste. 
 
Det er ankenævnets opfattelse, at den Pendlerrejsetidsgaranti, som klageren er tilmeldt, er en 
sådan ordning som nævnt i artiklen.   
 
Herefter, og da der ved pendlerrejsegarantien netop er kompenseret fordet forhold, at der opstår 
sædvanlige afvigelser fra køreplanens afgangs- og ankomsttider, ses der ikke grundlag for at yde 
klageren yderligere kompensation.  
   
 



   

  
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSBØresund er berettiget til at afvise klagerens krav om yderligere godtgørelse.  
 
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 
 
 

 
 


