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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0265 
  
Klageren:  XX 
  4000 Roskilde 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Refusion af udgift til taxikørsel som følge af togaflysning – klageren 

skulle nå en bus videre til Sverige 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker refusion af 442 kr. 
  Indklagede afviser at refundere 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 19. februar 2018 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSB skal betale 442 kr. til klageren og skal endvidere refundere 12 kr. svarende til den endnu ikke 
tilbagebetalte del af forudbetalingen. Herfra fratrækkes det beløb, som klageren skulle have betalt 
med sit rejsekort for togrejsen mellem Roskilde og Ølby. 
  
DSB skal endvidere betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for sagens behandling, jf. 
ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1 og 2. 
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 
24, stk. 2. 
 

- 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 skulle lørdag den 8. juli 2017 rejse til Ullared i Sverige med en busafgang fra Ølby st. kl. 
08:35. Hun havde planlagt at rejse til Ølby st. med DSB-regionaltog fra Roskilde st. kl. 07:54 med 
planlagt ankomst kl. 08:17 til Ølby st. 
 

 
 
Klageren checkede sit rejsekort ind kl. 07:40, da hun ankom til Roskilde st., men konstaterede 
herefter, at toget var aflyst.  
 

 
 
Da der var en time til næste togafgang, besluttede hun at tage en taxa til Ølby st., for ikke at 
komme for sent til bussen til Sverige. 
 

 



         
 

3 
 

 
Hun glemte imidlertid at checke sit rejsekort ud igen, hvorfor hun i bussen på vej mod Sverige 
downloadede Check-Udvej appen og kl. 08:32 indmeldte et glemt check-ud på Roskilde st. kl. 
08:30. 
 
Klageren anmodede den 10. juli 2017 DSB om at refundere hendes udgift på 442 kr. til taxa med 
den begrundelse, at der den dag ikke var andre muligheder for at nå til Ølby st. i tide. Hun anmo-
dede endvidere DSB om at refundere forudbetalingen på 25 kr. på hendes rejsekort. 
 
Klageren modtog svar fra Rejsekort Kundecenter, om at prisen for hendes rejse fra Roskilde st. på 
baggrund af det indmeldte glemte check-ud var blevet beregnet til 12 kr., og at der ville blive til-
bageført 13 kr. til hendes rejsekort. Beløbet blev overført til klageren den 27. juli 2017 og registre-
ret på klagerens rejsekort den 31. juli 2017: 
 

 
 
Den 17. juli 2017 rykkede klageren DSB for svar vedrørende refusion for taxaregningen, og samti-
dig erklærede hun sig uenig i den beregnede pris på 12 kr., da hun slet ikke havde foretaget rej-
sen fra Roskilde til Ølby. 
 
Klageren rykkede igen den 20. juli 2017 DSB for svar. 
 
Den 21. juli 2017 afviste DSB at godtgøre klagerens udgift til taxakørsel, men tilbød at refundere 
25 kr. til klageren. DSB begrundede afgørelsen således: 
 
 ”  

” 
 
Klageren anmodede den 24. juli 2017 DSB om at revurdere sagen og anførte følgende: 
 

 ” Du skriver, at I henviser til næste tog.  

Nu var det således og er, at der lørdag kun kører et tog i timen på den stræk-

ning. Hvorfor jeg ikke kunne nå til Ølby Station for at nå min bus med Skan Rej-

ser, hvis jeg ventede på det næste tog.  
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Og der var ikke tid til at hverken ringe til jer eller at henvende mig i 7-11. Det 

var lige jeg nåede min bus med en taxa. 

Jeg har kigget på jeres Rejsetidsgaranti, men den kan jo kun bruges ved forsin-

kelser – HER VAR TOGET AFLYST.” 
 
DSB afviste på ny den 27. juli 2017 at refundere udgiften til taxakørsel og anførte: 
 

”  

” 
 
Klageren indbragte den 13. august 2017 sagen for DSB’s kundeambassadør, som afviste, at der 
var grundlag for at anbefale DSB at godtgøre hendes udgift til taxakørsel. 
 
DSB har under ankenævnssagens behandling anført, at bussen til Ullared i Sverige havde andre 
opsamlingssteder end Ølby st., hvorfor klageren havde mulighed for at omlægge sin rejse til et af 
de efterfølgende opsamlingssteder, fx Sjælør st. eller Herlev st. 
 

 
 
Klageren kunne have benyttet en rejserute med regionaltog kl. 08:06 fra Roskilde st. og videre 
med bus til Sjælør st. med planlagt ankomst kl. 08:42. 
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Som et andet alternativ kunne klageren have benyttet en rejserute til Herlev st. med afgang fra 
Roskilde st. kl. 07:54 med intercitytog og med skift til S-tog og planlagt ankomst til Herlev st. kl. 
08:42. 
 

  
 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING AF SAGEN: 
 
Sekretariatet har bedt DSB om at oplyse nærmere, hvilket Check-Udvej gebyr på 25 kr. der er tale 
om i korrespondancen med klageren, og endvidere hvordan Rejsekort Kundecenter har behandlet 
det indmeldte glemt check-ud i Check-Udvej appen. DSB har svaret følgende: 
 
” DSB kan oplyse, at klager foretog et check ind på dit rejsekort den 8. juli kl. 7:40 på Roskilde Station. 

Ved check ind bliver der trukket 25 kroner i forudbetaling for rejsen. Alt efter hvor og hvornår kunden 
afslutter sin rejse med check ud, vil dele af forudbetalingen blive tilbageført til kundens rejsekort, eller 

der vil blive trukket endnu et beløb på rejsekortet. 
 
Det er denne forudbetaling på 25 kroner, der i korrespondancen er blevet omtalt som et gebyr. DSB be-

klager, hvis dette har bidraget til at skabe uklarhed. 
 
Klager afsluttede ikke rejsen den 8. juli med et check ud på en station, men indmeldte kl. 8:32 samme 
dag et glemt check ud via check Ud-Vej Appen. Som tidspunkt for rejsens afslutning er kl. 8:30 indmeldt 

og Roskilde Station er angivet som slut Station. På baggrund af disse oplysninger fra klager har systemet 
bag check Ud-Vej Appen beregnet, at klager skulle betale 12 kroner for rejsen. Der er derfor tilbageført 
13 kroner til klagers rejsekort den 27. juli. 
 
Da klager på grund af aflysning valgte ikke at gennemføre rejsen, har klager krav på at få betaling for 

billetten tilbagebetalt. Dette har DSB tilbudt klager.” 
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Oplysninger fra Skan Rejsers hjemmeside (www.skanrejser.dk): 
 
Uddrag af Skan Rejsers rejsebestemmelser (https://skanrejser.dk/index.php/info/rejse-
bestemmelser): 
 

” 

  ” 
 
Uddrag fra fanen ”Kontakt os” (https://skanrejser.dk/index.php/info/kontakt-os): 
 

” 

 ” 
 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
DSB’s rejseregler (De fælles landsdækkende rejseregler) og EU’s Passagerrettighedsforordning nr. 
1371/2007 regulerer passagerens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af en 
transportydelse. 
 
Klageren kan ikke anses for at have løst billet til rejsen fra Roskilde til Ølby, idet hun efterindmeld-
te et check-ud på sit rejsekort på Roskilde st., hvor rejsekortet var checket ind. DSB har tilbudt at 
tilbagebetale hele forudbetalingen på 25 kr. til klageren.  
 
Da der således ikke blev købt billet, finder hverken forordningens artikel 16 eller 17 anvendelse på 
klagerens situation. Heller ikke DSB’s regler om Basisrejsetidsgaranti finder anvendelse, når der 
ikke er købt billet.  
 
I henhold til de fælles landsdækkende rejseregler påtager DSB sig ikke erstatningsansvar for kun-
dens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og ikke-opnået tilslutningsforbindelse. 
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er erstatningsansvarlig over for klageren i 
anledning af, at DSB aflyste den pågældende togafgang fra Roskilde st. 
 
For at være berettiget til erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler kræves det, at 
skadelidte skal have lidt et økonomisk tab, at der skal være et ansvarsgrundlag, samt at der skal 
være årsagssammenhæng og påregnelighed mellem handlingen/undladelsen og skadelidtes tab. 
 
Ankenævnet finder, at den akutte aflysning af togafgangen, når DSB ikke har godtgjort, at aflys-
ningen skyldtes forhold, som DSB ikke var ansvarlig for, udgør et ansvarsgrundlag for DSB. 
 

http://www.skanrejser.dk/
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Ved vurderingen af, om klageren har lidt et tab, lægger ankenævnet til grund, at klageren skulle 
nå en bus til Sverige, som afgik fra Ølby st. kl. 08:35, at klageren i henhold til rejseselskabets rej-
sebestemmelser ikke uden forudgående aftale kunne ændre sit påstigningssted, og at det ikke den 
pågældende lørdag var muligt at kontakte rejseselskabet herom, da der var weekendlukket. 
 
Det lægges endvidere til grund, at togafgangen kl. 07:54 med planlagt ankomst på Ølby st. kl. 
08:17 blev akut aflyst, og at de rejsende over stationens højtalere og perronskærme blev henvist 
til at benytte førstkommende forbindelser. Næste tog mod Ølby st. afgik kl. 08:54 med planlagt 
ankomst kl. 09:17 til Ølby st., og klagerens bus til Sverige afgik kl. 08:35.  
 
Endvidere finder ankenævnet, at det under hensyn til, at der i det pågældende tidsrum kun afgik 
ét tog i timen, måtte være påregneligt for DSB, at der ved aflysningen kunne være passagerer, 
som ville miste deres videre forbindelse. 
 
Det bemærkes, at det efter ankenævnets opfattelse i den konkrete situation ikke var uforsvarligt 
af klageren at planlægge med en tidsmargen mellem ankomst til Ølby og busafgang fra Ølby på 18 
minutter, hvilket ved en mindre forsinkelse ville have være tilstrækkeligt for at nå bussen. Hvis 
klageren skulle have planlagt med mere tid til uforudsete hændelser, skulle hun have taget et tog 
fra Roskilde en hel time tidligere.  
 
Det er endvidere ankenævnets opfattelse, at en togaflysning, når næste tog først afgår en time 
senere, ligger uden for, hvad man med rimelighed kan forlange, at en passager skal tage højde for 
i sin planlægning af en rejse på i alt 23 minutter.  
 
DSB er på denne baggrund erstatningsansvarlig for klagerens udgift på 442 kr. til taxakørsel fra 
Roskilde st. til Ølby st. Fra dette beløb skal fratrækkes prisen for rejsen på strækningen Roskilde 
st. – Ølby st., svarende til det beløb, som klageren skulle have betalt med sit rejsekort ved en 
planmæssig afvikling af rejsen. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Fra EU-forordning nr. 1371/2007: 
 
” 

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 forsinkel-

se, 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 befordringskontrakten 

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 
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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. artikel 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 jernbane-

virksomheden for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefu-

sion 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 aflysninger i kor-

tets gyldighedsperiode, kan søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstat-

ningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning 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 returrejsen i 

forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste i en 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. Erstatningen 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 passagerens 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 billetten, eller 

hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 

60 minutter. 

” 

 
Fra de fælles landsdækkende rejseregler: 
 
” 
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[…] 

” 
 
DSB’s rejsetidsgaranti: 
 

 



         
 

10 
 

 

 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Jeg skulle med tog kl. 7.54 fra Roskilde Station til Ølby Station, da jeg skulle med en bus til Sverige fra Ølby 
Station kl. 8.35. Toget var aflyst og jeg tog en taxa til Ølby Station for at nå min bus. Jeg så ikke andre mu-

ligheder.” 

 
Indklagede anfører følgende:   
 
” Klager har til DSB oplyst, at hun den 8. juli havde planlagt at benytte togafgangen kl. 7:54 fra Roskilde 
Station med en ankomst til Ølby Station kl. 8:17. Klager skulle herfra rejse videre med en bus til Sverige. 
Bussen mod Sverige havde planlagt afgang fra Ølby station kl. 8:35. 
 
Det fremgår af den billet fra Skan Rejser, som klager har indsendt til DSB, at der ved busrejser er krav om 
mødetid senest 15 minutter før planlagt busafgang. Dermed havde klager seneste mødetid ved bussen på 
Ølby Station kl. 8:20. 
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Klager havde hermed alene planlagt med 3 minutter til at nå at skifte fra tog til bus på Ølby Station. Med 3 
minutter til at nå at stå af toget samt finde og nå frem til bussen til Sverige, mener DSB ikke, at der er plan-
lagt med tilstrækkelig tid. 
 
DSB kan oplyse, at den planlagte togafgang den 8. juli 2017 fra Roskilde Station kl. 7:54 og med planlagt 
ankomst på Ølby Station kl. 8:17 desværre var aflyst. 
 
De rejsende blev over stationens højtalere og perronskærme henvist til at benytte førstkommende forbin-
delser. 
 
Klager var dermed henvist til at benytte næste togafgang en time senere eller alternativ at tage en bus til 
Greve og her skifte til et tog mod Ølby. 
 
 
 

 
 
De akutte ændringer i togafgangen fra Roskilde station betød, at klager ville ankomme 56 minutter senere 
end planlagt til Ølby Station. 
 
En sådan forsinkelse berettiger til kompensation med DSB’s Rejsetidsgaranti. 
 
DSB erkender, at klager ville være ankommet senere end planlagt på grund af aflysning af et tog fra Roskil-
de Station. Men på grund af klagers stramme tidsplan ville selv en meget lille forsinkelse have betydet, at 
klager ikke kunne nå den planlagte busforbindelse til Sverige. 
 
Klager havde billet til en busrejse med Skan Rejser fra Ølby Station til Gekås/Ullared i Sverige. Af kørepla-
nen på Skan Rejsers hjemmeside fremgår, at der på denne rejse også er mulighed for at stige på bussen på 
Sjælør og Herlev Station hhv. kl. 9:15 og kl. 9:45. 
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Klager havde derfor mulighed for at omlægge sin rejse og stige på bussen til Sverige på Sjælør Station eller 
Herlev Station.  
 
Som det fremgår af Rejseplanen, var der den 8. juli en tog-/bus forbindelse fra Roskilde Station til Sjælør 
Station med planlagt ankomst til Sjælør Station kl. 8:42. Havde klager benyttet denne alternative rejserute, 
ville det være muligt at nå den planlagte bus med afgang fra Sjælør station kl. 9:15. 

 
Klager havde også mulighed for at benytte en rejserute fra Roskilde Station til Herlev Station med ankomst 
til Herlev Station kl. 9:02. Havde klager benyttet sig af denne rejseplan havde det været muligt at stige på 
bussen til Sverige på Herlev Station med planlagt afgang kl. 9:45.  

 
Det er DSB’s opfattelse, at såfremt klager havde benyttet en af ovenstående rejseruter, ville klager have 
haft tid og mulighed for at nå sin busforbindelse med Skan Rejsers til Sverige på en af Skan Rejsers andre 
opsamlings stationer. 
 



         
 

13 
 

Det fremgår ikke af sagen, hvorvidt klager tog kontakt til DSB eller Skan Rejser for at få hjælp og vejledning 
omkring hvilke alternative muligheder, der fandtes, for at hun kunne nå sin busforbindelse til Sverige. 
 
Såfremt klager havde planlagt med mere tid til skift mellem tog og bus på Roskilde Station, havde klager 
haft tid til at opsøge informationer om hendes alternative muligheder for at fortsætte rejsen. 
 
Selv med den stramme tidsplan, som klager havde disponeret med, var der tid til på Roskilde Station at 
undersøge og nå de alternative muligheder, som er nævnt herover. 
 
Det er på denne baggrund DSB’s opfattelse, at det var klagers meget snævre tidsplanlægning og egne di-
sponeringer i situationen, der var årsag til klagers udgifter til en taxa. 
 

DSB kan derfor ikke imødekomme klagers krav om erstatning.” 

 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Den eneste kommentar jeg har til DSBs redegørelse er, at hvis jeg havde taget toget før end det planlagte 
ville jeg have stået på Ølby Station 1 time og 20 minutter før afgang af min bus. 
Jeg mener ikke, at det var for snævert at beregne at være på Ølby Station 20 minutter før bussens afgang.  
Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til alle deres alternative forslag. 

Jeg fastholder min klage og mit krav.” 

 
 
 
På ankenævnets vegne  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 


