
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0332 
 
 
Klageren:  XX 
  7800 Struer 
   
 
 
Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog  
 
 
Klagen vedrører: Godtgørelse af taxaregning på 552 kr.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Claus Jørgensen (2 stemmer)  
   
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 11. oktober 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 4. november 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 6. oktober 2010 fra Birk Centerpark via Herning 
station mod Struer station, hvorfra han skulle videre med tog til Skive station. 
 
Klageren har oplyst, at han normalt har taget toget kl. 21:13 fra Birk Centerpark med ankomst til 
Struer kl. 22:19 og derpå et tog videre til Skive kl. 22:42.  
 
Der skal fra Birk Centerpark foretages togskifte i Herning. Toget ankom normalt kl. 21:17 til Her-
ning station, og toget videre fra Herning, som kom fra Vejle, afgik normalt kl. 21.34 mod Struer. 
 
På grund af annonceret sporarbejde var der i perioden 1. til 9. oktober 2010 indsat togbusser mel-
lem Herning og Struer stationer. Den 6. oktober var der således afgang med bus fra Herning stati-
on kl. 21.40 med ankomst til Struer kl. 23.10. Klageren tog denne bus, og nåede derfor ikke det 
sidste tog fra Struer til Skive kl. 22.42. Han tog derfor en taxa fra Struer station til bopælen i Ski-
ve. Taxaregningen blev på 522 kr.  
 
Klageren anmodede herefter om, at DSB godtgjorde taxaregningen, hvilket de afviste med den 
begrundelse, at sporarbejdet og togbus-kørsel var meldt ud i god og rimelig tid, og at klageren 
ikke på forhånd havde fået tilsagn fra DSB om at måtte tage en taxa for deres regning.  
 
Den annoncerede køreplansændring så således ud:  



   

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker godtgjort sine udgifter til taxa på 552 kr. og har til støtte herfor gjort gælden-
de,  
 
at ændringer i køreplanen med indsættelse af togbus betød, at han ikke kunne nå det sidste tog til 
Skive fra Struer, hvorfor han var nødsaget til at tage en taxa for at komme hjem. Der var ingen 
alternative muligheder på det givne tidspunkt kl. 23.15. 



   

 
Indklagede: Afviser at være forpligtet til at godtgøre klagerens taxa-udgifter og har til støtte her-
for gjort gældende,  
 
at der var tale om en køreplansændring forårsaget af et sporarbejde på strækningen, som var 
offentliggjort i god tid inden klagerens rejse,  
 
at der var indsat togbus mellem Herning og Struer på grund af sporarbejde. Bussernes afgangsti-
der fra Herning var tilpasset ankomsttiden for tog fra Vejle, men bussen kunne ikke køre stræk-
ningen Herning-Struer på samme tid som toget og ankom til Struer senere end det modsvarende 
tog. Dette har betydning for den videre rejse med Arriva fra Struer til Skive, hvor man ikke opnåe-
de samme forbindelser, som når turen foregik med tog.  
 
Køreplansændringen fremgik af de opslag, som var opsat på stationerne på den berørte strækning 
på den tavle, der hedder ”DSB informerer”, og af www.Rejseplanen.dk, der var rettet i overens-
stemmelse hermed. Opslaget blev opsat den 7. september – godt 3 uger før ændringens iværk-
sættelse.  
 
I DSB’s trykte køreplan fremgår, at sporarbejder medfører ændringer i køreplanen og oplysninger 
om konkrete ændringer kan søges på dsb.dk og på 70131415. Tilsvarende fremgår af DSB’s for-
retningsbetingelser § 2, 2 afsnit: 
 
”DSB udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner i brochurer og ved løbende 

information på stationer, via internetsiden dsb.dk og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan 
blandt andet forekomme i forbindelse med større planlagte sporarbejder. DSB kan løbende ændre på afgan-

ge, standsningssteder med videre. Det er passagerens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køre-
planen..…” 

 

Som det fremgår af klagerens klippekort rejste han fra Struer til Herning om eftermiddagen og 
retur om aftenen. Klageren har baseret på klippekortet rejst flere gange mellem Herning og Struer 
i den periode, hvor information om køreplansændringen har vært opsat, og har i øvrigt pendlerkort 
til strækningen Skive-Struer og må således formodes at komme jævnligt på Struer station, hvor 
opslaget også har været opsat. Klageren har således haft gode muligheder for at informere sig om 
den ændring, der berørte klageren på den pågældende rejse via DSB’s opslag. Klageren har desu-
den haft mulighed for at få information om ændringerne på www.Rejseplanen.dk. Klageren skulle 
derfor være rejst tidligere fra Herning for at nå aftenens sidste tog fra Struer mod Skive. 
 
DSB yder erstatningsbefordring, hvis man ikke opnår den køreplansmæssige forbindelse til afte-
nens sidste tog over en strækning jf. forretningsbetingelsernes § 5,1 afsnit 7. Det har ikke været 
problemet i denne sag, hvor klagerens bus efter køreplanen ankom så sent til Struer, at klageren 
ikke kunne opnå videre forbindelse mod Skive. Det beror altså på klagerens egne forhold, at der 
ikke har været forbindelse videre fra Struer til Skive ved ankomsten til Struer. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Der er fremlagt taxabon på kørsel kl. 23.15 fra banegården i Struer, kopi af klagerens pendlerkort 
mellem Skive og Struer i perioden 6. september til 8. oktober 2010 samt kopi af klagerens klippe-
kort.  



   

  
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Uddrag af DSBs forretningsbetingelser:  
 
”§ 2 DSB’s ydelse 

DSB leverer rejser med tog. 

DSB udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner i brochurer og ved løbende 
information på stationer, via internetsiden dsb.dk og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan 

blandt andet forekomme i forbindelse med større planlagte sporarbejder. DSB kan løbende ændre på afgan-
ge, standsningssteder med videre. Det er passagerens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køre-

planen. DSB bestræber sig på at overholde de ankomst- og afgangstider, der er angivet i køreplanen. 
Køreplanen kan indeholde særlige bestemmelser om benyttelse af visse tog, herunder eventuelt tillæg. 

 

DSB orienterer om praktiske forhold på rejsen og andre tilsvarende serviceinformationer på www.dsb.dk og i 
brochurer. Informationer her er alene af orienterende art og træder ikke i stedet for disse forretningsbetin-

gelser. 
Passageren er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal ved valg af togafgang beregne rimelig tid til at 

kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted.”  

 
Uddrag af EU passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 af 3. december 2009:  
 
”Artikel 32 

Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse 

1. Operatøren er ansvarlig for tab, som påføres passageren på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende 
forbindelse, så rejsen ikke kan fortsættes samme dag, eller ikke er fornuftig at gennemføre den samme dag 

på grund af de givne omstændigheder. 
 

Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på pas-

sageren. 

http://www.dsb.dk/


   

2. Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller svigtende forbindelse skyldes: 
a) uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forhol-

dene krævede, 

ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge, 
b) en fejl fra passagerens side eller 

c) tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har 
kunnet undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden jernbanevirksomhed, der benytter den 

samme infrastruktur betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt. 
 

3. National ret afgør, om og i hvilket omfang operatøren skal betale skadeserstatning for andre tab end dem, 

der er omtalt i stk. 1. Denne bestemmelse gør ikke indgreb i artikel 44.” 
 

Den konkrete sag:  
 
Klageren ønsker sine udgifter til taxa erstattet. 
 
DSB er hverken efter EU´s passagerrettighedsforordning eller sine egne forretningsbetingelser 
forpligtet til at erstatte klagerens udgifter til taxa.  
 
Spørgsmålet er herefter om DSB på andet grundlag hæfter for klagerens udgifter. 
 
Det er ankenævnets opfattelse, at køreplansændringen var annonceret i tilstrækkelig god tid og på 
en tilstrækkelig tydelig måde, herunder med angivelse af afgangs- og ankomsttider, således at 
passagerer på strækningen burde have været bekendt hermed.  
 
Ankenævnet finder derfor, at DSB ikke er ansvarlig for konsekvensen af, at klageren valgte en 
togforbindelse fra Birk Centerpark til Herning station, der ankom på det tidspunkt, hvor klageren 
for at komme videre fra Herning station måtte benytte den langsommere togbus, og som medfør-
te, at han ankom så sent til Struer, at han ikke nåede toget mod Skive.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at afvise klagerens krav om godtgørelse af 522 kr.  
 
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 11. april 2011. 



   

  
Tine Vuust 

Nævnsformand 


