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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0219 
  
Klageren:  XX 
  6950 Ringkøbing 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Godtgørelse af udgift til taxakørsel fra Esbjerg til Ringkøbing som følge 

af en to-timers forsinkelse på klagerens togrejse fra Hamborg til Ring-
købing  

 
Parternes krav:  Klageren kræver en godtgørelse på 1.354 kr. 
  Indklagede afviser at godtgøre beløbet 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Niels Martin Madsen 
  Torben Steenberg 
  Rikke Frøkjær (2 stemmer) 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 21. december 2017 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Klageren kan ikke få medhold i sit krav om godtgørelse af 1.354 kr. for taxakørsel. 
 
Klageren har været berettiget til refusion af hele billetprisen for den ikke-gennemførte del af rejsen 
fra Esbjerg til Ringkøbing og 50 % af billetprisen for den gennemførte del af rejsen fra Hamborg til 
Esbjerg. Ved udbetaling af beløbet skal fratrækkes 624 kr., som DSB allerede har refunderet til 
klageren. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i sit erstatningskrav, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. anke-
nævnets vedtægter § 24, stk. 2, modsætningsvist. 
  

- oOo – 
 

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. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren og en medrejsende skulle den 21. juli 2016 rejse med tog fra Hamborg til Ringkøbing. De 
havde forud for rejsen købt gennemgående billetter hos DSB med planlagt afgang fra Hamborg 
HBF kl. 14:52 og ankomst til Ringkøbing st. kl. 21:03 med togskift i Lunderskov og i Esbjerg. 
 
Kopi af deres rejseplan: 
 

 
 
Kopi af togbilletterne: 
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Kopi af pladsbilletterne fra Hamborg til Lunderskov: 
 

 
 
 
Og kopi af pladsbillet fra Lunderskov til Esbjerg: 
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Undervejs fra Hamborg mod Lunderskov opstod der forsinkelse, og efter anvisning fra togpersona-
let blev klagerens rejse omlagt med togskift på Kolding st. i stedet for på Lunderskov st. Klagerens 
ankomst til Esbjerg st. blev derved forsinket en time.  
 
Da det stod klart for klageren, at han og den medrejsende ikke ville kunne nå den planlagte for-
bindelse til Ringkøbing kl. 19:29 fra Esbjerg st., henvendte han sig til togføreren og forespurgte til 
muligheden for taxakørsel videre til Ringkøbing. Ifølge klageren blev han mødt med uprofessionelle 
og politiske overvejelser fra togførerens side, inden pågældende afviste at give ham en taxabon og 
i stedet henviste dem til at tage det næste tog kl. 21:29. Togføreren tilbød dem to værdikuponer 
til kaffe eller vand, hvilket de afviste at tage imod. 
 
Fra www.rejseplanen.dk: 
 

 
 
Ved ankomst til Esbjerg st. valgte de at tage en taxa til Ringkøbing, da de ikke ønskede at vente to 
timer på det næste tog. 
 
Kopi af kvitteringen for taxakørsel: 
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Klageren anmodede den 4. august 2016 DSB om at refundere udgiften til taxakørsel med den be-
grundelse, at han og rejseledsageren ville være blevet to timer forsinket, hvis de skulle have ven-
tet på det næste tog mod Ringkøbing. Endvidere klagede han over den behandling, som de havde 
modtaget fra togføreren. 
 
DSB afviste den 24. august 2016 at refundere klagerens taxaregning med henvisning til, at DSB ud 
over rejsetidsgarantien og forordning om jernbanepassagerers rettigheder ikke påtager sig erstat-
ningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslut-
ningsforbindelse. DSB oplyste endvidere, at ved forsinkelser eller aflysninger henvises der til næste 
tog, og ved længerevarende forsinkelser indsættes der togbusser. Herudover blev det oplyst, at 
DSB kun undtagelsesvist påtager sig at betale for taxakørsel, og at dette kun sker efter forhånds-
godkendelse fra DSB’s personale. DSB henviste herefter klageren til at søge kompensation under 
rejsetidsgarantien på www.dsb.dk. 
 
Dagen efter henvendte klageren sig til DSB’s Kundeambassadør og klagede på ny over, at togføre-
ren havde afvist at bevilge en taxabon, og han fastholdt kravet om refusion af taxaregningen. Han 
oplyste, at togføreren havde sagt, at hun havde mulighed for at bevilge en taxabon, men ikke øn-
skede at gøre dette. Endvidere gjorde togføreren ikke opmærksom på, at han også kunne kontak-
te DSB kundeservice vedrørende muligheden for at få en taxabon. 
 
DSB svarede den 27. oktober 2016 klageren således: 
 
 ”  

” 
 
Da klageren ikke var tilfreds med afgørelsen, bad han den 28. oktober 2016 om en uddybelse af, 
hvornår refusion af taxakørsel lå inden for DSB’s område, og bad endvidere om at modtage en 
præcisering af DSB’s politik vedrørende taxakørsel ved forsinkelser, idet klageren flere gange tidli-
gere havde oplevet at få bevilget en taxa ved forsinkelser over en time. 
 
DSB fastholdt den 13. december 2016 afgørelsen under henvisning til reglerne i togpassagerretig-
hedsforordningen, at DSB ikke var forpligtet til at erstatte klagerens udgift til taxa, uanset at to 
timer kunne være længe at vente, og at DSB endvidere ikke kunne kommentere på tidligere afgø-
relser vedrørende bevilling af taxakørsel. 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det følger af artikel 16 i togpassagerrettighedsforordning 1371/2007, at videreførelse eller omlæg-
ning af en rejse, som forventes at blive mere end 60 minutter forsinket, skal ske på tilsvarende 
befordringsvilkår ved først givne lejlighed. Passageren har valget mellem at afbryde rejsen og få 
refusion for den ikke gennemførte del af rejsen, at videreføre rejsen ved først givne lejlighed, eller 
at videreføre rejsen på et senere tidspunkt efter passagerens ønske.  
 

http://www.dsb.dk/
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Endvidere skal der efter forordningens artikel 17 gives delvis erstatning af billetprisen for den gen-
nemførte del af rejsen ved forsinkelser på 60 minutter eller derover. 
 
Det er ankenævnets opfattelse, at DSB’s henvisning til klageren om at tage det næste tog kl. 
21:29 fra Esbjerg med ankomst til Ringkøbing kl. 23:03 i det konkrete tilfælde var i overensstem-
melse med artikel 16 om videreførelse af en forsinket rejse på tilsvarende vilkår. 
 
Der er ikke hjemmel i forordningen til at pålægge DSB at godtgøre klagerens udgift til taxakørsel 
fra Esbjerg til Ringkøbing. En sådan hjemmel findes heller ikke i DSB’s dagældende rejseregler.  
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er ansvarlig for klagerens taxaregning på 
1.354 kr. 
 
Klagerens rejse ville efter det oplyste være blevet i alt to timer forsinket ud over den planmæssige 
rejsetid på 5 timer og 55 minutter, hvis han og den medrejsende havde valgt at videreføre rejsen 
med det næste tog kl. 21:29, hvilket efter forordningens artikel 17, stk. 1, litra b) ville berettige til 
refusion af 50 % af billetprisen, som DSB har udregnet til 624 kr. DSB har derudover refunderet 
prisen på 60 kr. for de ubenyttede pladsbilletter fra Lunderskov til Esbjerg. 
 
Ankenævnet finder, at der ikke er oplyst forhold i øvrigt, som betyder, at DSB er ansvarlige ud 
over det, som klageren og den medrejsende var berettigede til i henhold til togpassagerrettigheds-
forordning 1371/2007.  
 
Klageren valgte af egen drift at tage en taxa, og det er ankenævnets opfattelse, at den erstatning 
som ydes passageren efter artikel 17, tjener som økonomisk hjælp til enten at komme videre med 
taxa eller som kompensation for, at passageren må tåle en forsinkelse, hvis passageren vælger 
omlæggelse/videreførelse af rejsen efter artikel 16). 
 
DSB er herefter berettiget til at afvise klagerens krav. 
 
Klageren og den medrejsende er berettiget til refusion af billettens fulde pris for den ikke gennem-
førte del af togrejsen fra Esbjerg til Ringkøbing, jf. forordningens artikel 16, litra a), når de ikke 
ville tage imod DSB’s tilbud om at fortsætte rejsen på tilsvarende vilkår efter artikel 16, stk. 1, litra 
b). For den gennemførte del af rejsen fra Hamborg til Esbjerg var klageren og den medrejsende 
berettiget til erstatning på 50 % af billetprisen, jf. forordningens artikel 17, stk. 1, litra b). DSB 
skal udregne denne kompensation og betale et eventuelt yderligere beløb til klageren.  
 
Ankenævnet finder det uheldigt, at DSB først efter klagerens anden henvendelse valgte at udbeta-
le godtgørelse af billetprisen efter forordningen, og at DSB ikke har udbetalt det korrekte beløb. 
 
Ankenævnet henstiller endvidere til, at DSB sikrer sig, at deres medarbejdere er bekendt med 
DSB’s interne retningslinjer om, hvornår der udleveres taxiboner til forsinkede passagerer. 
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RETSGRUNDLAG: 
 
Uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. okto-
ber 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser: 
 
” 

KAPITEL IV 

FORSINKELSE, IKKE-OPNÅET TILSLUTNINGSFORBINDELSE OG AFLYSNING 

Artikel 15 

Erstatningsansvar for forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning 

Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel er jernbanevirksomhedens erstatningsansvar med hensyn til 

forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning omfattet af bestemmelserne i bilag I, kapitel IV, 

afsnit II. 

Artikel 16 

Refusion og omlægning af rejsen 

Når det med rimelighed forventes, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordrings-

kontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem: 

a) refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt ved købet, for den eller de dele af rejsen, der 

ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget 

formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan, samt i givet fald en returrejse til afgangsstedet ved 

første lejlighed. Refusionen betales på de betingelser, som gælder for udbetaling af erstatning, jf. arti-

kel 17, eller 

b) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted 

ved først givne lejlighed, eller 

c) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted 

på et senere tidspunkt efter passagerens ønske. 

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 jernbanevirk-

somhedernes 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. 

Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for forsinkelse på enten ud- eller retur-

rejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste i en 
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hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til den 

fulde pris. 

Ved beregningen af forsinkelsen skal der ikke tages hensyn til en forsinkelse, som jernbanevirksomheden 

kan påvise er opstået uden for områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder 

anvendelse. 

2.   Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstat-

ningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible 

(navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant på pas-

sagerens anmodning. 

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. 

4.   Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billet-

ten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat 

er på mindre end 60 minutter. 

Artikel 18 

Assistance 

1.   Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden eller stationslederen underrette 

passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger 

foreligger. 

2.   Ved forsinkelser som nævnt i stk. 1 på mere end 60 minutter skal passagererne gratis tilbydes 

a) måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige 

vilkår i toget eller på stationen 

b) hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et 

ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt, eller hvis yderligere ophold bliver nødvendigt, 

hvor og når det er fysisk muligt, og/eller 

c) transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, 

hvor og når det er fysisk muligt, hvis toget er blokeret på sporet. 

3.   Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alter-

native transporttjenester for passagererne. 

4.   Jernbanevirksomheden skal på passagerens forlangende bekræfte på billetten, at toget er forsinket, at 

passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst. 

5.   Når stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse, skal jernbanevirksomheden især være opmærksom på handicappede 

og bevægelseshæmmede passagerers og deres eventuelle ledsageres behov.” 

 

Uddrag af forordningens bilag I, kapitel IV, afsnit II: 

” 
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 gennemfø-
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re den samme dag på grund af de givne omstændigheder. Erstatningen omfatter rimelige udgifter til 

logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på passageren. 

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 

forholdene 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.” 

 
 
Uddrag af meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer for fortolkning af jernbane-
passagerrettighedsforordningen (2015/C 220/01): 
 
”4.2.3.   Begrebet »tilsvarende befordringsvilkår« i tilfælde, hvor en rejse videreføres eller omlægges (arti-

kel 16, litra b) og c)) 

»Befordringsvilkårene« er de definerende egenskaber ved de transportydelser, som operatøren udfører i hen-

hold til en befordringskontrakt mellem en jernbanevirksomhed eller billetudsteder og en passager. Forord-

ningens artikel 16, litra b) og c) fastsætter, at tilbud til passagererne om videreførelse eller omlægning af 

rejsen på grund af en forsinkelse på mere end 60 minutter skal gælde transport på »tilsvarende befordrings-

vilkår«. Om befordringsvilkårene er tilsvarende, kan afhænge af flere forhold og må afgøres fra sag til sag. 

Efter omstændighederne anbefales følgende eksempler på god praksis: 

— Det bør så vidt muligt undgås, at passagererne tilbydes transport i en lavere klasse (og forekommer det 

alligevel, bør passagerer med eksempelvis billet til første klasse have godtgjort prisforskellen). 

— Hvis en omlægning af en passagers rejse kun er mulig med en anden jernbaneoperatør eller med en trans-

portform i en højere klasse eller til en højere pris end den, der er betalt for den oprindelige transportydelse, 

skal omlægningen tilbydes uden ekstraomkostninger for passageren. 

— Det skal i rimeligt omfang tilstræbes at undgå ekstra omstigninger. 

— Når der benyttes en anden jernbaneoperatør eller en alternativ transportform for den del af rejsen, der ikke 

er gennemført som planlagt, bør den samlede rejsetid ligge så tæt som muligt på den planlagte rejsetid på 

den oprindelige rute. 

— Hvis der er bestilt assistance til handicappede eller bevægelseshæmmede personer på den oprindelige rej-

se, bør der også være mulighed for assistance på den alternative rute. 

— Omlægning af rejsen bør så vidt muligt tilbydes ad strækninger, der er tilgængelige for personer med han-

dicap eller nedsat mobilitet. 

” 
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Uddrag af de dagældende fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia: 
 
” 

 ” 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” I lyset af Forbrugerombudsmandens udmelding i 2015 vedrørende en ensartet behandling ved taxabevil-
linger ved togforsinkelser på 2 timer savnes stadig en fyldestgørende forklaring på afslaget, idet der i den 

verserende sag er tale om forsinkelse på 2 timer.” 

 
Indklagede anfører følgende:   
 
” Klager blev på en international rejse den 21. juli fra Hamborg til Ringkøbing forsinket og har i den forbin-
delse anmodet DSB om at dække omkostningerne til kørsel i taxa fra Esbjerg til Ringkøbing. DSB har på bag-
grund af EU Forordningen for passagerrettigheder afvist klagers krav. 
 
DSB kan oplyse, at klager havde billet fra Hamborg til Ringkøbing med følgende rejseplan: 
 

 
 
Undervejs fra Hamborg mod Lunderskov opstod der en akut forsinkelse. Efter anvisning fra personalet om-
bord på toget omlagde klager rejsen med skift i Kolding og Esbjerg. 
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Toget fra Kolding ankom til Esbjerg Station kl. 19:36, og klager nåede derfor ikke den planmæssige afgang 
kl. 19:29. Næste afgang mod Ringkøbing fra Esbjerg Station var kl. 21:29. Ved at benytte den førstkommen-
de afgang ville klager ankomme til Ringkøbing Station 2 timer senere end planlagt. 
 
Der var om aftenen den 21. juli 2016 følgende afgange fra Esbjerg til Ringkøbing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I henhold til EU Forordningen for internationale rejser gælder følgende ved akut opståede forsinkelser: 
 

 
 
Det er DSB’s opfattelse, at DSB med henvisning til næste togafgang imødekommer kravet om 
”…..videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelses-
sted ved først givne lejlighed…” 
 
DSB har i overensstemmelse hermed henvist klager til benytte næste togafgang fra Esbjerg Station. 
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Den information og vejledning, som klager fik af DSB’s medarbejder ombord på toget om muligheden for 
videreførelse af rejsen, er ligeledes sket i henhold til EU Forordningen.  
 
Ved forsinkelser på Internationale rejser har kunden krav på erstatning i form af Rejsetidsgaranti i henhold 

til følgende kriterier: 
 
Klager var 120 minutter forsinket i ankomsttidspunkt, og DSB har udbetalt Rejsetidsgaranti til klager på 50 
% af rejsens pris.  
 
Ved forsinkelser på mere end 60 minutter gælder følgende: 
 

 
 
Som oplyst af klager, tilbød DSB en ”værdikupon”, som kunne benyttes til køb af en forfriskning i kiosken på 
Esbjerg Station. Klager afviste at tage imod dette. 
 
Det er DSB’s opfattelse, at DSB’s henvisning til, at videreførsel af rejsen skulle ske ved at benytte den først-
kommende afgang fra Esbjerg Station til Ringkøbing Station, har været i overensstemmelse med Artikel 16 i 
EU Forordningen for passagertransport. 
 

DSB afviser på den baggrund klagers krav om betaling af en taxa fra Esbjerg til Ringkøbing.” 

 
 
 



         
 

13 
 

Klageren har hertil bemærket: 
 

”  
 Ifølge EU-forordningen, som vi først er blevet gjort opmærksom på eksistensen af i DSB´s svarskrivelse til 
Ankenævnet, anføres begrebet ”minimale erstatningsbeløb”. Vi tolker dette således, at der kan ydes kom-
pensation udover de fastsatte %-satser. I lighed hermed anfører DSB i sin skrivelse til os den 24.08.2016, at 
der undtagelsesvis kan betales for alternativ transport, men at dette kræver en forhåndsgodkendelse af 
DSB´s personale eksempelvis ved henvendelse til togpersonalet. Altså må vi konkludere, at der findes prak-
sis/et regelsæt på området.  
DSB afviser vores klage med henvisning til, at personalet har opfyldt sit informationskrav. Det var imidlertid 
os selv, der gjorde togpersonalet opmærksom på, at vi ikke kunne nå den planlagte forbindelse fra Esbjerg 
og som følge deraf ville få mindst 2 timers forsinkelse. Det var dermed ikke togføreren, der bragte forsin-
kelsen og alternativ befordring i spil.  
Vi har flere gange i forbindelse med togforsinkelser fået alternativ transport i form af taxa, herunder i marts 
2016 på en rejse fra Flensborg. Som det fremgår af vores klage, var dette imidlertid ikke tilfældet i juli 2016. 
Vi finder det derfor særdeles kritisabelt, at rejsende underlægges den enkelte togførers fortolkning af reg-
lerne efter forgodtbefindende/personlige holdninger.  
Ved sin 3. henvendelse til os anførte togføreren, at hun, ifølge reglerne, godt kunne udstede en taxabon, 
med sin arbejdsgivers billigelse men valgte ikke at gøre det, fordi hun mente, at dette ville være at misbru-
ge samfundets midler. Togføreren handlede, som vi oplevede det, uprofessionelt. Vi var i øvrigt ikke be-
kendt med muligheden for at kunne kontakte DSB Kundecenter, for ad den vej at have muligheden for at 
søge om alternativ transport.  
Vi finder det ikke urimeligt at forvente, at der også udvises konduite hos DSB’ s personale, når der – som i 
vores situation -  
- er tale om længere rejser med flere forsinkelser  

- er stærkt begrænsede muligheder for offentlig transport i specielt aftentimerne  

- sjældent samarbejdes mellem de forskellige transportoperatører i forhold til at afvente forsinkede tog  

- er stor forskel på forsinkelser i et ”udkantsområde” og forsinkelser i storbyområder  
 

Vi fastholder dermed vores klage af 24.08.2016.” 

 
Indklagede har hertil bemærket: 
 
” DSB kan oplyse, at DSB ved forsinkelser henviser kunderne til at benytte alternative bus- eller togafgange. 
Er der tale om længerevarende forsinkelser, vil DSB så hurtigt som forholdende tillader det, indsætte tog-
busser som erstatningstransport. 
I den konkrete situation, er det DSB’s praksis at henvise kunden til den næste togafgang. Såfremt klager 
havde kontakte DSB’s Kundeservice telefonisk, havde dette derfor ikke ført til et andet udfald end en hen-
visning til at benytte det næste tog. 
 
Opstår der forsinkelser på en rejse, som betyder, at kunden mister den sidste bus- eller togforbindelse, kan 
kunden få tilbudt transport til ankomststationen i taxa. Dette vil dog altid bero på en konkret og vurdering 
af situationen. 
 
Det er DSB’s opfattelse, at denne praksis er i overensstemmelse med EU forordningen for passagerret-
tigheder. I forhold til omfanget af forsinkelsen kan kunden søge om kompensation i henhold til Rejsetidsga-

rantien.” 
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