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Sagens omstændigheder: Om aftenen den 2. juli 2011 blev Københavnsområdet ramt af et 
kraftigt skybrud. Klageren og 4 medpassagerer rejste på det tidspunkt med et lidt forsinket tog, 
som havde planmæssig afgang fra Klampenborg kl. 22:45 mod København H. De skulle nå et tog 
videre til Nyborg med afgang kl. 23:30. 
 
Toget fra Klampenborg standsede imidlertid på Hellerup station, fordi det ikke kunne køre længere 
grundet vand på sporene ind mod København.  
 
Kl. 23:09 hyrede klageren og medpassagererne en taxa, som kørte dem 152 km til hjemmet i Hes-
selager på Fyn. Turen kostede 3.082 kr., som klageren i e-mail af 3. juli 2011 anmodede DSB om 
at refundere. Klageren skrev, at toget standsede i Hellerup, og det blev sagt i togets højttalere, at 
de ikke kunne køre videre, at der var mange mennesker og stor forvirring, og at en DSB-ansat 
fortalte, at bus og tog ikke kunne køre til Hovedbanegården, hvorfor klageren valgte at få fat i en 
taxa og køre til Fyn.  
 
DSB afviste i e-mail af 25. juli 2011 at betale taxaen med henvisning til, at passageren skal ind-
hente udtrykkeligt tilsagn fra DSB til de dispositioner, der træffes af passageren med henblik på 
videre transport, samt at passageren under alle omstændigheder er forpligtet til at minimere om-
kostningerne til erstatningsbefordringen. Hvis klageren havde kontaktet DSB, havde han fået op-
lyst, at han kunne tage en taxa til Høje Taastrup, hvorfra toget til Fyn afgik.   



   

 
Klageren skrev samme dag til DSB, at der i højttaleren på stationen blev oplyst, at der alene kørte 
tog fra Hellerup til Helsingør, men at der ikke var oplysninger på skærmene på perronen, og at 
togets personale intet vidste om, hvordan de skulle komme derfra men selv regnede med at blive 
afhentet i en taxa. 
 
DSB fastholdt afvisningen den 26. juli 2011. 
 
Under nærværende klagesag har klageren gjort gældende,  
 

- at de gik ud til busserne på P-pladsen, men disse kørte heller ikke,  
- at de kontaktede en ansat på toget, men hun vidste ingenting,  
- at der ikke kom nogen information over højtalerne el. lignende, 
- at da det var blevet midnat, og de stadig ingenting vidste og ikke kunne få noget at vide, 

besluttede de at tage en taxa, men den ville og kunne ikke køre dem til Hovedbanegården 
på grund af vand, hvorefter de kørte hjem i taxa. 

 
DSB har vedrørende disse forhold anført,  
 

- at informations- og kommunikationssystemer blev ramt, således at det ikke var muligt, at 
få informationer om hvor togene befandt sig eller at give informationer til stationerne,  

- at taxaen er taget mindre end 10 minutter efter klagerens ankomst til Hellerup station og 
at klokken var 23:09 og altså ikke midnat,  

- at servicechefen for Dantaxi har oplyst, at han ikke har hørt, at de ikke ville eller kunne kø-
re til Hovedbanegården. Muligvis ville de skulle køre en omvej,  

- at to andre taxaselskaber har oplyst, at de både kunne og ville køre til Hovedbanegården,  
- at DSB Kundecenter var åbent på telefon og betjente 29 kunder i tidsrummet mellem kl. 

22:45 og 23:09. 
 
Heroverfor har klageren gjort gældende,  
 

- at alle taxachauffører sagde nej til at køre til Hovedbanegården og oplyste, at der ikke kør-
te tog,  

- at de ringede mange gange til kundeservice uden at komme igennem, men taxachaufføren 
kom igennem og de bad ham undersøge tog fra Roskilde, men han fik oplyst, at der ikke 
kørte tog. 

 
DSB har hertil anført,  
 

- at pågældende taxa-chauffør, der kørte turen, har oplyst, at han fra turens start blev bedt 
om at køre til Roskilde, og undervejs oplyste passagererne, at de ville finde et hotel. Chauf-
føren mente at det ville være billigere at køre til Fyn, hvorefter passagererne bad ham der-
om,  

- at taxachaufføren ikke blev spurgt om at køre til Hovedbanegården, og han gav ikke oplys-
ninger om toggangen fra Roskilde,  

- at DSB Kundecenter ikke har registreret forgæves opkald fra klagerens mobilnummer 
 
 
 
 



   

 
  
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker taxaregningen på 3.082 kr. godtgjort og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at de var 5 personer, som skulle med DSB fra Klampenborg til Nyborg. De tog toget fra Klampen-
borg kl.ca 22.45 (da det endelig kom) og skulle videre fra Kbh. H KL. 23.30. Da toget nåede Helle-
rup standsede det, og de fik at vide, at det ikke kunne kører længere. De gik ud til busserne på P-
pladsen, men de kørte heller ikke. De kontaktede en ansat på toget, men hun vidste ingenting. 
Der kom ikke nogen information over højtalerne el. lignende. 
 
Da det var blevet midnat og de stadig ingenting vidste og ikke kunne få noget at vide, besluttede 
de at tage en taxa, men taxaerne ville og kunne ikke køre dem til Hovedbanegården på grund af 
vand, og de kørte så hjem i taxa, hvilket kostede 3.082 kr.  
 
Da de strandede i Hellerup, ville de tage en taxa til Københavns H., hvorfra de skulle med et tog 
kl.23.30 til Nyborg. Der var ingen busser på Hellerup station til Hovedbanegården. Taxachauffø-
rerne sagde alle nej til at kunne køre til hovedbanegården, og samtidig sagde de, at der ikke kørte 
tog. 
 
De ringede mange gange til 70 13 14 15 dog uden at komme igennem. Taxachaufføren kom igen-
nem, og de bad ham undersøge tog fra Roskilde, men han fik at vide, at der ikke kørte tog. 
 
Det var jo netop de ekstraordinære vejrmæssige forhold, der gjorde, at de handlede, som de gjor-
de, og DSB kan så godt dække sig under, at det tekniske ikke fungerede, hvorfor de ikke kunne 
informere, men havde DSB så regnet med, at de ville stå i Hellerup hele natten og bare vente? 
 
De fastholder deres forklaringer uanset hvad DSB siger. Det må være svært for taxaselskabet, at 
fortælle sandheden, idet de ikke er interesseret i at gå DSB imod. DSB er sikkert en stor kunde hos 
taxaselskabet, så de mener ikke, at taxaselskabets forklaring er troværdig. 
 
 
Indklagede: Fastholder afvisningen af at betale taxaregningen og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at klageren har ønsket, at DSB skal godtgøre en taxaregning for kørsel fra Hellerup til Hesselager 
ca. 15 km syd for Nyborg, efter at toggangen mellem Hellerup og Københavns Hovedbanegård var 
blevet indstillet på grund af skybrud og oversvømmelse af sporene på blandt andet Østerport sta-
tion. Klageren valgte at tage en taxa uden at indhente tilsagn fra DSB hertil. DSB har henvist til, at 
klageren kunne have taget en taxa til København H eller alternativt til Høje Tåstrup og benyttet 
toget herfra og under henvisning hertil afvist at betale klagerens taxaregning på 3.082 kr. 
 
Den pågældende aften blev københavnsområdet ramt af et voldsomt skybrud med massive over-
svømmelser af dele af København, specielt Østerbro til følge. Det medførte blandt andet, at Øster-
port station bogstavelig talt stod under vand, og at dele af banedæmningen ved Nordhavn station 
skyllede væk. Signal- og sikringssystemet blev sat ud af drift, sporskifter kunne ikke omstilles eller 
kontrolleres, og det var umuligt at køre tog på strækningen mellem Hellerup og København H. 
Informations- og kommunikationssystemer på den berørte strækning blev også ramt, således at 
det ikke var muligt at få informationer om, hvor togene befandt sig og at give informationer på 



   

stationerne, fordi relevante tekniske systemer blev oversvømmet. Det var altså de helt ekstraordi-
nære naturforhold den pågældende lørdag aften, som førte til indstillingen af toggangen mellem 
Hellerup og København H og den mangelfulde information. 
 
Klageren tog iflg. egne oplysninger et forsinket tog med ordinær afgang kl. 22:45 fra Klampenborg 
og ankom til Hellerup omkring kl. 23. Iflg. taxaregningen blev taxaen hyret kl. 23:09, mindre end 
10 minutter efter ankomsten til Hellerup. Klageren oplyser, at taxaen hverken kunne eller ville køre 
til København H og derfor gik turen til Fyn. 
 
DSB noterer, at for det første gik der ganske kort tid fra ankomsten til Hellerup, til taxaen blev 
hyret og klokken var så langt fra midnat som antydet i klagen. Oplysningen om, at taxaen ikke 
kunne eller ville køre til København H., fremkom første gang i klagen til ankenævnet. I den oprin-
delige klage til DSB fra den 3. juli blev det oplyst, at en medarbejder oplyste, at tog og busser ikke 
kunne køre ind til Hovedbanegården og senere, at personalet regnede med at blive hentet i taxa. 
 
DSB har undersøgt, om taxaerne ikke kunne eller ville køre til Hovedbanegården. Servicechefen fra 
Dantaxi, der kørte turen til Fyn, oplyser, at han ikke har hørt, at de ikke ville køre til København H. 
De ville måske komme til at køre en omvej og dermed få flere penge i kassen. Han afviser be-
skyldningen om, at de ikke ville eller kunne køre til København H. To andre taxaselskaber, der na-
turligt betjener Hellerup station, oplyser ligeledes, at de både kunne og ville køre til København H. 
 
Movia kan ikke dokumentere bussernes kørsel den pågældende aften, men oplyser, at det efter 
deres opfattelse ville have været muligt at nå frem til København H med bus. Det var dog ikke 
aktuelt. 
 
DSBs kundecenter på telefon 70 13 14 15 var åbent og betjente kunderne på det pågældende 
tidspunkt. Ved kontakt hertil kunne klageren have fået oplysninger om toggangen og muligheder-
ne for at komme til Fyn og efter omstændigheder have fået tilbud om at tage taxa til Købehavn H. 
eller Høje Tåstrup, hvorfra det planlagte tog uden vanskeligheder kunne være nået, da det på 
grund af forholdene var forsinket. DSB kørte den pågældende aften, hvor det var muligt og i det 
omfang det var muligt, men selvsagt med betydelige uregelmæssigheder på de strækninger, der 
på den ene eller anden måde, direkte eller indirekte, var berørt af skybruddet. 
 
Under normale omstændigheder ville DSB være forpligtet til at skaffe erstatningsbefordring, hvis 
forsinkelsen ville være over en time. Forholdene den 2. juli om aftenen var mildt sagt ikke normale 
men tværtimod helt ekstraordinære på grund af det voldsomme skybrud, både trafikalt og infor-
mationsmæssigt. Ikke desto mindre tog klageren en taxa kort tid efter at være ankommet til Helle-
rup, ikke til den nærmeste station eller en station, hvorfra der kunne være opnået forbindelse til 
Fyn, men til sin bopæl med en taxaregning på over 3.000 kr. til følge, uden at indhente tilsagn 
endsige oplysninger om forholdene. 
 
Det tog, klageren efter det oplyste benyttede fra Klampenborg, var det første tog fra Klampen-
borg, der ikke blev gennemført til København H og med manglende informations- og kommunika-
tionsmuligheder på grund af vejret, er det forståeligt, at der ikke umiddelbart var beredskab til at 
hjælpe på Hellerup station, eller at personalet fra toget umiddelbart kunne give fyldestgørende 
besked om, hvordan klageren skulle komme videre. Og klageren opholdt sig efter det oplyste kun 
kort tid på Hellerup station, inden klageren hyrede en taxa til at køre sig hjem. Taxaen ankom til 
bopælen kl. 01:16. Klageren har ikke givet DSB hverken tid til eller mulighed for at give informati-
oner eller hjælp til at komme videre, inden klageren hyrede en taxa. 
 



   

DSB finder ikke, henset såvel til de ekstraordinære vejrmæssige forhold og konsekvenserne heraf 
og den kendsgerning, at klageren efter et ganske kort ophold på Hellerup station på eget initiativ 
tog en taxa til sin bopæl på Fyn, at DSB kan være forpligtet til at betale for denne. Det turde være 
åbenbart for klageren, at det ikke bare var en normal aften med tekniske problemer men helt eks-
traordinære forhold, der gjorde sig gældende. 
 
Henset til omstændighederne er DSB dog indstillet på kulancemæssigt at refundere billetten fra 
Klampenborg til Nyborg uden gebyr.  
 
Klageren har som svar på DSB’s redegørelse anført, at der ikke var nogen busser fra Hellerup, at 
taxachaufførerne sagde nej til at køre til København H og adskillige gange ringede til telefon 70 13 
14 15. 
 
DSB har undersøgt disse påstande. Den taxachauffør, der kørte den pågældende tur, har oplyst, at 
han, da turen startede, blev bedt om at køre til Roskilde. Undervejs oplyste de pågældende, at de 
ville finde et hotel. Chaufføren mente, det var billigere at køre til Fyn end at finde hotelværelser, 
der efter hans opfattelse nemt ville kunne koste 1400 kr. Herefter bad kunden om at blive kørt til 
Fyn. Taxachaufføren blev ikke spurgt, om han kunne køre til København H. og han har ikke givet 
oplysninger om toggangen fra Roskilde. For fuldstændighedens skyld skal det bekræftes, at det 
ville have været muligt at benytte tog fra Roskilde til Nyborg. 
 
DSB’s telefonsystem tillader at registrere ikke blot hvilke opkald, der kommer igennem, men også 
hvilke opkald, der ikke gennemføres. DSB har ikke registreret forgæves opkald fra det mobilnr., 
som klageren har opgivet på klageskemaet, i tidsrummet mellem kl. 22:45, hvor klageren tidligst 
tog fra Klampenborg, og kl. 23:09, hvor klageren tog en taxa. I samme tidsrum har DSB kunde-
center ekspederet 29 kunder.  
 
BILAG TIL SAGEN:  
Kopi af parternes korrespondance samt taxaregningen.  
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra DSB's forretningsbetingelser § 5:  
 

”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 forsin-

kelse.  
Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra DSB’s personale til de dispositioner, der træffes af passage-

ren med henblik på videre transport som beskrevet ovenfor.  

Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbe-
fordringen. Forsinkelser 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 for-
bindelse 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 passa-
geren 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, of-

fentlige 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 på www.dsb.dk. Ved internationale rejser med internationale tog yder DSB godtgørelse for forsin-
kelser 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 ydes først godtgørelse ved 60 minutters 
forsinkelse.  
 

Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger efter oplysningerne på taxa-bonen til grund, at klagerens taxa-tur blev påbe-
gyndt kl. 23:09, hvilket var ca. 10-15 minutter efter ankomsten til Hellerup station og ca. 20 mi-
nutter før den planlagte togforbindelse fra København H. til Nyborg.  
 
Det er herefter uvist, om klageren i sin ankomst til Nyborg ville blive en time forsinket eller mere, 
hvis han havde rejst med toget fra København H. mod Nyborg, eftersom han valgte at tage en 
taxa til bopælen. 
  
DSBs forretningsbetingelser og EUs Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 regulerer passa-
gerens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af en transportydelse.  
 
DSBs regler om erstatning for omkostninger til alternativ transport træder i kraft efter en times 
forsinkelse, og det kræves, at der forinden er indhentet tilsagn fra DSBs personale til at tage en 
taxa. Efter det oplyste valgte klageren at tage en taxa, uanset at han ikke havde fået tilsagn fra 
personalet på Hellerup station om, at DSB ville betale taxaen.  
 
Der er hverken i DSBs forretningsbetingelser eller i Passagerrettighedsforordningen bestemmelser 
om, at passageren kan få udgifter til erstatningsbefordring dækket på et tidligere tidspunkt end 
efter 60 minutters forsinkelse.  
 
DSB er derfor på grundlag af dette regelsæt berettiget til at afslå at godtgøre klagerens taxareg-
ning.  
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er erstatningsansvarlig over for klageren.  
 
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 det kraftige skybrud den 2. juli 2011 efter det oplyste medførte problemer med 
signal- og sikringssystemerne, sporskifterne og informations- og kommunikationskanalerne. 
 
Da der således ikke foreligger noget ansvarsgrundlag, er DSB berettiget til at afvise klagerens ud-
gift til taxa på 3.082 kr.  
 



   

Ankenævnet bemærker, at DSB har tilbudt klageren at refundere billetten fra Klampenborg til Ny-
havn, idet klageren ikke gjorde brug af sin billet på denne strækning. Dette beløb bør DSB refun-
dere klageren.  
  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at afvise kravet om betaling af klagerens taxaregning på 3.082 kr., men skal 
refundere klagerens udgift til billetten Klampenborg-Nyborg. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
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 5. december 2011.  
 

   
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


