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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 19. december 2013. 
 
Sagens omstændigheder: I juli og august måned 2013 var metrodriften indstillet om aftenen og 
natten grundet arbejde med metroen. Der var i stedet indsat metro-busser.  
 
Den 2. juli 2013 skulle klageren med metro ved 20-tiden og blev mødt med en skiltning om, at 
metrostationen var lukket, men han kunne ikke se noget oversigtskort over, hvorfra de indsatte 
Movia-busser afgik.  
 
Han kunne derfor ikke finde nogen metro-bus, men endte med at tage linje 5A.  
 
Som følge af dette klagede han til Metro Service, som den 22. juli 2013 godtgjorde hans udgift til 
busbillet på 20 kr. og oplyste, at det ikke var noget, de normalt gjorde.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren anfører: ”at klagen omfatter Metro Service manglende information om metrobusser på 
Amagerbro station ved driftsændringer i juli måned 2013, hvor Metro Service har overtrådt Metro-
ens rejseregler.” 
 
I juli måned 2013 blev indsat Metrobusser i aften- og nattetimerne pga. arbejde med Metroen.  



   

I den forbindelse skal Metro Service informere om dette iht. Metroens rejseregler afsnit om drifts-
forstyrrelser.  
I Metroens rejseregler står:  
Ved større afbrydelser i togdriften indsættes Metrobusser på den berørte strækning. Metrobusser-
ne vil afgå fra det nærmeste Moviatrafik-busstoppested, som er mærket med Metrologo. På statio-
nerne findes et oversigtskort med stoppestedets placering.  
 
Den 2. juli omkring kl. 20 vil jeg tage metroen fra Amagerbro station. Ved nedgangen til Metroen 
står et skilt med information om at Metroen er erstattet af Metrobusser i aften- og nattetimerne.  
Men der findes ikke noget oversigtskort, der viser det nærmeste Moviatrafik-busstoppested hvorfra 
Metrobusserne kører.  
Jeg klager efterfølgende til Metro Kundeservice over det manglende oversigtskort med stoppeste-
dets placering.  
I svar fra Metro Kundeservice, beklager de den uheldige oplevelse og vil kontakte afdelingen for 
plakater og anden information for at sikre, at der fremover ikke kan blive tvivl om stoppestedet på 
Amagerbro.  
Den 22. juli 2013 vil jeg igen tage Metroen fra Amagerbro station og kan konstatere, at intet er 
ændret, og der stadig ikke findes et oversigtskort med Metrobus stoppestedets placering.  
Jeg klager igen til Metro Kundeservice. I svar fra Metro Kundeservice afvises helt, at der mangler 
information på Amagerbro station, herunder oversigtskort for Metrobusserne.  
 
Der klages over, at Metro Service  
1. ikke opsætter oversigtskort med placering af stoppested for metrobusser på Amagerbro station 
under driftsændringerne i juli måned 2013.  
 
2. ikke henviser til nærmeste Moviatrafik-busstoppested på Amagerbro station på hjemmesiden 
m.dk. 
  
For klage pkt. 1 er som bilag vedlagt billeddokumentation, der viser den aktuelle information der 
var ved nedgangen til Amagerbro station den 22. juli 2013.  
 
De 4 billeder viser hele området omkring nedgangen til Metroen ved Amagerbro station. Ved siden 
af elevatortårnet var opstillet en A-buk med information om ændringerne i Metroen aften og nat i 
juli/august måned og viser tydeligt, at der ikke findes noget oversigtskort over Metrobussernes 
stoppesteder. 
 

 



   

 

 
 

 
 
 
 
For klage pkt. 2 henvises til kortet på 
http://m.dk/#!/om+metroen/rejseinformation/planlagte+driftsaendringer/metrobusser/amagerbro 
 
Afstanden til det nærmeste Moviatrafik-busstoppested tydeligt er kortere end til placeringen for 
stoppestedet for Metrobusser.  
 
På kortet er strækningen fra Amagerbro Metro til det nærmeste stoppested markeret med en grøn 
stiplet linje og strækningen til Metrobus stoppe sted retning mod Vanløse markeret med en rød 
stiplet linje. 
 
 

http://m.dk/#!/om+metroen/rejseinformation/planlagte+driftsaendringer/metrobusser/amagerbro


   

 
 
Indklagede: Har anført følgende til klagen:  
 
”Idet det ikke er os helt klart, hvad klager ønsker at opnå med sin klage til Ankenævnet for bus, 
tog og metro, fremsendes herved kopi af en af de A-bukke, der i juli 2013 var opsat ved Amager-
bro st. 
 

 
 
 



   

Det fremgår af ovenstående ganske tydeligt, hvor metrobusserne holder – endvidere er der på de 
busstoppestedsstandere, hvor metrobusserne holder, øverst opsat en frise med metrobus-logo. 
 
Vi imødeser en tydeliggørelse af, hvad det præcis er, klager ønsker at opnå med sin klage.” 
 
Hertil har klageren svaret:  
 
Med den fremsendte klage over Metro Service ønsker jeg, at Metro Service overholder Metroens 
rejseregler og ikke arrogant og med løgn afviser henvendelser, der påpeger manglende skiltning i 
forbindelse med indsættelse af metro busser. Ankenævnet skal tage stilling til, om Metro Service 
har overholdt Metroens rejseregler og opsat oversigtskort på Amagerbrostation i forbindelse 
med indsættelse af metrobusser i aften/nat juli 2013. 
  
Der er i klagen vedlagt tydelig billeddokumentation, der viser den manglende skiltning. 
  
Metro Service har i deres svar indsat en kopi af informationen til en A-buk som burde have være 
opsat på Amagerbrostation. Den ville have gjort noget større gavn på Amagerbrostation i juli må-
ned 2013! 
  
Metro Service har yderligere forhalet sagen med ca. 3 uger. Ankenævnet har rykket for svar 2 
gange efter overskridelse af svarfristen på 10 arbejdsdage. 
 
Jeg har vedhæftet et billede for yderligere data, der viser indholdet af den A-buk der var opstillet 
på Amagerbro station i juli 2013. Denne A-buk indeholder ikke de informationer, som Metro Ser-
vice hævder.” 

 
 
 
 
Hertil har Metro Service anført:  



   

  
”I vort svar fremsendt til Ankenævnet den 27.1.2014 fremgår det, at den fremsendte kopi af A-
bukken, var en kopi af den A-buk, der var opsat på Amagerbro st. i juli 2013. Det af klager ind-
sendte billede af A-bukkene på forpladsen, er desværre ikke af en sådan kvalitet, at teksten kan 
læses. 
 
Metro Service skal naturligvis overholde egen rejseregler, hvoraf det blandt andet fremgår: 
 

 
 

Vi anerkender at vendingen ”…fra det nærmeste Moviabusstoppested, som er markeret med me-
trologo” ikke er helt korrekt, idet klager har ret i, at der i meter er længere ned til Amagerbroga-
de/Holmbladsgade end til Amagerbrogade/Blekingegade.  
 
Årsagen til at stoppestedet Amagerbrogade/Holmbladsgade benyttes, hænger sammen med geo-
grafi og fremkommelighed, idet det ville tage for lang tid for bussen at køre fra Lergravsparken st. 
op ad Holmbladsgade, for at køre til venstre ad Ålandsgade og rundt om Amagercenteret for at 
betjene stoppestedet Amagerbrogade/Blekingegade. 
 
Vi vil ved førstkommende opdatering få ændret ordlyden til: ”…fra et af de nærmeste Moviabus-
stoppesteder, som er markeret med metrologo”. 
 
Afslutningsvis skal vi beklage, hvis klager har opfattet vort svar som arrogant – dette har ingen-
lunde været hensigten. Vi har henvist til, at der var opsat korrekt kort på stationen, nemlig på en 
af de A-bukke der var opsat på forpladsen, og fremsendt til Ankenævnet i kopi. 
 
Det skal ydermere oplyses, at klager har bedt om kompensation for billetkøb, da han ikke kunne 
finde frem til den korrekte bus. Dette har vi helt ekstraordinært imødekommet, og er blevet frem-
sendt til klager den 22.7.2013. 
 
Det er vort håb, at klageren vil være tilfreds med, at vi ændrer ordlyden i metroens rejseregler, 
samtidig med at det sikres, at der fortsat opsættes A-bukke med information om hvor metrobus-
serne holder.” 
 

Herover for har klageren anført:  

”Metro service afviser klagen for manglende information ved Amagerbro metro station i juli 2013. 



   

Men Metro service anerkender, at teksten i metroens rejseregler med vendingen "fra det nærme-
ste Moviabusstoppested" ikke er opfyldt, og teksten i metroens rejseregler vil blive ændret.  

Metro Service har i deres svar den 27. januar 2014 vist en kopi af den information, som burde ha-
ve været opsat på en A-buk ved Amagerbro metro station i juli 2013.  

Metro Service mener, at kvaliteten af den fremsendte billeddokumentation i klagen er af en sådan 
kvalitet, at det ikke er muligt at læse teksten på A-bukken.  

I metroens rejseregler hedder det "...på stationerne findes et oversigtskort med stoppestedets 
placering" 

Det kan tydeligt ses, at informationen på den A-buk, der var opsat på Amagerbro metro station i 
juli 2013 ikke indeholder noget oversigtskort med stoppestedets placering og er helt forskellig fra 
den, Metro Service har indsat i deres svar af 27. januar 2014 og påstås at have været opsat i juli 
2013. 

For god ordens skyld er billederne i klagen vedhæftet i fuld opløsning.  

Det dokumenteres herved at der ikke var opsat korrekt information på Amagerbro metro station i 
juli 2013 og Metro Service ikke har overholdt Metroens rejseregler.” 

Til dette har Metro Service anført:  

”Indledningsvist takkes for billederne i den noget højere opløsning. 

Vi skal beklage, hvis vi ikke har udtrykt os tilstrækkeligt klart i vor besvarelse af sagen af 3. febru-
ar 2014. 

Der findes A-bukke med stoppestedsinformationer for Metrobusserne ved Amagerbro – og vi har 
fremsendt en kopi af denne A-buk, i vor besvarelse af 27. januar 2014. 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette svar – og i forbindelse med tidligere besvarelser af dette 
forhold – er vi blevet orienteret af driftsafdelingen om, at der er udarbejdet sådanne A-
bukke, og at disse opsættes, når stationen er lukket grundet vedligeholdelsesarbejder, således 
som det var tilfældet i juli 2013. 

Vi beklager naturligvis, hvis klager enten ikke har set den pågældende A-buk, eller hvis denne 
skulle være blevet fjernet og/eller vandaliseret. Vi har dog ingen informationer herom. 

Vi har I vor besvarelse af 3. februar 2014 anerkendt, at ordlyden i vore rejseregler godt kan præ-
ciseres, uden vi dog mener, dette har en afgørende betydning. 

Det er os uklart hvad, det er, klager ønsker i forhold til at lukke denne sag i mindelighed. 

 Vi har imødekommet klager med hensyn til at præcisere ordlyden i vore rejseregler. 

 Vi har – pr. kulance – refunderet klager udgifter til rejsehjemmel, da han den 2. juli 2013 
ikke kunne finde metrobussen, og har samtidig fremsendt ham et kort over metrobusser-
nes placering. 



   

 Vi har haft 19 indgående logs fra klager om dette forhold, og har besvaret disse efter bed-
ste evne. 

Klager hævder, at der den 2.7.2013 og igen den 22.7.13 ikke var opsat A-bukke med information 
om metrobussernes placering, ved Amagerbro st. Ved henvendelse til vor driftsafdeling, har vi fået 
at vide, at der var opsat A-bukke med information om hvor metrobusserne standser. Vi er ikke 
vidende om, at denne skulle være blevet fjernet, vandaliseret eller andet – men beklager naturlig-
vis, hvis dette har været tilfældet. 

Desuagtet har klager ved sit besøg på Amagerbro st. den 22.7.13 været vidende om metrobusser-
nes placering, da vi har fremsendt link herom i vor besvarelse af 4. juli 2013. 

Afslutningsvis skal vi beklage, hvis klager ikke har oplevet den nødvendige information men kan 
yderligere oplyse, at vi ikke har haft henvendelser fra andre kunder med denne problemstilling.” 

Hertil har klageren svaret:  

”Med den fremsendte klage over Metro Service ønsker jeg konkret at opnå ankenævnets vurdering 
og afgørelse for, om Metro Service har overholdt Metroens rejseregler og opsat oversigtskort på 
Amagerbrostation i forbindelse med indsættelse af metrobusser i aften/nat juli 2013. 

Ankenævnet må derefter eventuelt gøre relevante økonomiske krav gældende over for Metro Ser-
vice.  

Metro service afviser vedholdende ikke at have opfyldt forpligtelserne til at opsætte korrekt infor-
mation på Amagerbrostation.  

I klagen er vedlagt tydeligt billeddokumentation, der viser at Metro Service i juli 2013 havde opstil-
let en A-buk udelukkende med skriftlig forklaring om driftsændringerne og ikke et oversigtskort 
som metroens rejseregler foreskriver. 

Metro Service er dog af den opfattelse at billedkvaliteten for dokumentationen er så ringe, at det 
ikke kan afgøres om indholdet på A-bukken er ren tekst eller indeholder et oversigtskort. Jeg har 
vedhæftet et dokument, der viser forskellen mellem den aktuelle A-buk og den, som burde være 
opsat. 

Den 2. juli og 27. juli 2013 var kun opsat en A-buk med tekst indhold på Amagerbrostation. 

Metro Service fremhæver desuden, at jeg skulle have overset A-bukken eller den kunne være fjer-
net eller vandaliseret - hvilket er umuligt da jeg netop har taget et billede af den pågældende A-
buk! 

På billeddokumentationen i klagen ses tydeligt, at der kun var opsat en A-buk ved nedgangen til 
metroen på Amagerbrostation. 

Metro Service hævder at disse skilte har samme indhold. Uanset kvaliteten på billedet til venstre 
kan selv et utrænet øje se at disse ikke er identiske. 
Informationen på A-buk i venstre side indeholder ikke noget oversigtskort som metroens rejsereg-
ler.” 



   

 

 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Fra Metroens rejseregler:  
 

 
 
Den konkrete sag:  
 



   

Ankenævnet bemærker, at Metro Service imødekom klageren efter hans første henvendelse til 
Metro Service, idet de godtgjorde klagerens udgift til billet. Metro Service har under ankesagen 
tilkendegivet at ville præcisere ordlyden i rejsereglerne om stoppestederne.  
 
Herefter finder ankenævnet ikke grundlag for at foretage sig yderligere i anledning af klagen, og 
således som sagen foreligger oplyst, hvorefter Metro Service gør gældende, at driftsafdelingen har 
opsat skiltene, og klageren hævder, at dette ikke var sket og har indsendt fotos af, hvad han har 
observeret på stationen, er det ankenævnets opfattelse, at en afgørelse af, om skiltene var opsat 
eller ej, kræver en bevisførelse, som ligger uden for ankenævnets kompetence, hvorfor denne del 
af klagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet.  
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klagen afvises, tilbagebetales klagegebyret, jf. vedtægterne § 26, stk. 4.  
 
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 


