AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO
Journalnummer:

2019-0294

Klageren:

XX
8500 Grenaa

Indklagede:
CVR-nummer:

Midttrafik
29943176

Klagen vedrører:

1.226 kr. i godtgørelse til taxaregning i anledning af at Letbanen var
mere end 20 minutter forsinket

Parternes krav:

Klageren gør gældende, at han ventede mere end 20 minutter, og at
taxaregningen er omfattet af rejsegarantien
Indklagede afviser kravet

Ankenævnets
sammensætning:

Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust
Rasmus Markussen
Torben Steenberg
Asra Stinus (2 stemmer)

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 23. juni 2020 truffet følgende
AFGØRELSE:
Midttrafik er berettiget til at afvise klagerens krav.
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets
vedtægter § 24, stk. 2, modsætningsvist.
-oOoHver 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 sagsanlæg fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel
forsikringsretshjælp.
-oOo-
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:
Ifølge klageren ankom han til Aarhus H fra Kastrup den 28. november 2019, hvorfra han skulle
hjem til Grenaa med Letbanen kl. 17:45. Imidlertid afgik der ikke nogen Letbane og det næste tog,
som ankom efter et kvarter, havde påskriften ”Ude af drift”. Han kunne hverken på Rejseplanen
eller hos Midttrafik få oplysninger om situationen, hvorfor han besluttede at tage en taxa, som han
efter Midttrafiks Rejsegaranti er berettiget til, når Letbanen er mere end 20 minutter forsinket.
Taxaturen var på 63 km og kostede 1.226 kr., som klageren den 6. december 2019 bad Midttrafik
om at godtgøre med beskrivelsen ovenfor.

Dette afslog Midttrafik den 11. december 2019 med den begrundelse, at Letbanen var afgået
planmæssigt.
Køreplan:
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Udsnit af realtidsdata for den pågældende Letbane. Her ses, at den ankom kl. 17:26 til Aarhus H
og afgik kl. 17:45. (planmæssige tider er den tykke røde streg, og realtider er den tynde røde
streg):

Data fra aflysninger på Letbanen L1 den 28. november 2019:

Udsnit af døgnrapporten:
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DSB ankomster til Aarhus H fra Kastrup:

Sekretariatet har under sagens forberedelse anmodet klageren om at oplyse, hvornår han ankom
til Aarhus, men klageren har ikke besvaret henvendelsen.

ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:
Midttrafiks rejsegaranti dækker taxaregning på op til 50 km, hvis Letbanen er mere end 20
minutter forsinket. Klagerens taxatur fra Aarhus til Grenaa var på 63 km.
Klageren har gjort gældende, at Letbanen ikke afgik fra Aarhus H kl. 17:45 den 28. november
2019, og Midttrafik har fremlagt tekniske logs fra Letbanens kørsel, hvoraf fremgår, at den ankom
til Aarhus H kl. 17:26 og afgik planmæssigt kl. 17:45, hvorefter den kl. 17:53 blev en anelse
forsinket illustreret ved den tynde røde linje på grafen. Midttrafik har videre fremlagt data fra
aflysninger den pågældende dag, som ikke omfatter afgangen kl. 17:45, men derimod kl. 16:00 og
17:15.
På den baggrund har ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at afgangen kl. 17:45 var aflyst,
som klageren gør gældende. Klageren havde herefter ikke krav på i medfør af Rejsegarantien at
tage en taxa til Grenaa, og Midttrafik er berettiget til at afvise hans krav om godtgørelse af
taxaregningen.
RETSGRUNDLAG:
Midttrafiks Rejsegaranti:
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”Rejsegarantien dækker udgifter til bil eller taxa, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter
forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, som du kan læse mere om under 'Hvornår
gælder rejsegarantien ikke?'.
Du bestemmer selv, om du vil tage en taxa eller køre i bil for at indhente forsinkelsen.
Du kan bruge rejsegarantien, når du rejser med Midttrafiks busser, Letbanen eller Lemvigbanen.
Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230
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”
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET:
Klageren anfører følgende:
”Efter at have ventet på L1 til grenaa i over 20 minutter tog jeg en Taxa til Grenaa i henhold til
rejsegarantien. Midttrafik afviser kravet da de påstår at letbanen afgik planmæssigt? hvilket jeg godt vil
have at de beviser.
Vil opnå at midttrafik betaler Taxa regning til Grenaa eller betaler for 50 km. som rejsegarantien foreskriver
Som det ses af nedenstående er der klar forskel imellem køreplan og faktisk kørsel. Det kan være svært at
se hvilken streg der er tyk og tynd men man må gå ud fra er den der ender ved Århus H er køreplanen,
Som det fremgår af nedenstående når toget tilsyneladende kun til et sted imellem østbanetorvet og Århus
H.
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Indklagede anfører følgende:
”Midttrafik fastholder afslag på rejsegaranti fra d. 11.12.2019 vedr. Letbanen afgang 28.11.19,
kl. 16.45 fra Aarhus mod Grenaa.
Aflysninger af Letbanen registreres aktivt 2 steder:
1. HIM. Det er den kundevendte del, som lægger aflysningen ud på rejseplanen og
Midttrafik Live. Der er vedlagt udskrift fra HIM, hvoraf man kan se, at der ikke er
registreret en aflysning af afgangen, der er søgt rejsegaranti for.
2. Døgnrapport. Det er den interne og bestillervendte del, hvor der udfyldes et regneark
pr. dag, hvor bl.a. hændelser som aflysninger og større forsinkelser registreres. Der er
vedlagt udskrift fra døgnrapporten for 28.11., hvoraf man kan se, at der ikke er
registreret en aflysning af afgangen, der er søgt rejsegaranti for.
Herudover har Letbanen det konkrete driftssystem (en slags GPS), hvor der kan ses realtid for
de enkelte tog. Det er ikke muligt at lave udskrifter eller screen dumps fra dette system. Der
er vedlagt forespørgsel og svar Letbanen vedr. om afgangen er kørt. Her er der indsat et foto
af billeder fra system af den konkrete afgangs realtid, hvor man kan se, at den er kørt kl.
17.45.
Toget er ankommet kl. 17.25 på Aarhus H., og kørt igen kl. 17.45.
Den tykke linje er køreplanen, den tynde er realtid, og prikkerne markerer
standsningsstederne ud fra køreplantiden.
Når linjerne er oven i hinanden svarer realtiden fuldstændig til køreplanen. Er den tynde linje
under realtiden er toget forsinket.
Linjerne ligger oven i hinanden fra 17.45 – 17.52, hvilket betyder, at toget afgik præcist kl.
17.45 fra Aarhus H og kørte fuldstændigt rettidigt de første 7 minutter. Var toget kørt før
tiden, ville den tynde linje ligge over den tykke. Var toget fx kørt 17.42 ville den tynde rede
linje se nogenlunde ud som illustreret med den blå linje på nedenstående.

På ankenævnets vegne
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Tine Vuust
Nævnsformand
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