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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0171 
 
Klageren:  XX 
  9000 Aalborg 
 
   
Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab  
CVRnummer: 30 01 59 40   
 

  
Klagen vedrører:  Taxaregning på 112 kr. Bussen kom ikke? 
 
 
Parternes krav: Klageren ønsker taxaregningen godtgjort 
  Indklagede afviser dette 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 

Ankenævnet har på et møde i ankenævnet den 23. februar 2016 truffet følgende 
 
 

AFGØRELSE: 
 
 
Nordjyllands Trafikselskab er berettiget til at afvise klagerens krav om godtgørelse af taxaregnin-
gen.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets da-
gældende vedtægter § 26, stk. 4, 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 skulle den 4. juli 2015 med linje 16 i Aalborg fra Vesterkæret klokken 20:45 til Anneberg-
centret. Klageren har oplyst, at han var ved stoppestedet klokken 20:42 og kunne se stoppestedet 
fra klokken 20:40. Da bussen ikke kom, tog han en taxa fra Vesterkæret til Dybbølsgade, som ko-
stede 112 kr. 
 
Klageren anmodede herefter Nordjyllands Trafikselskab om at godtgøre taxaregningen, hvilket de 
afviste med den begrundelse, at bussens GPS data viste, at bussen var kørt forbi stoppestedet Ve-
sterkæret klokken 20:45:42.  
 
Køreplan for buslinje 16 fra Rejseplanan.dk: 
 

 
 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:  
 
Klageren ønsker godtgjort sine udgifter til taxa på i alt 112 kr.  
 
Nordjyllands Trafikselskabs regler om rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis bussen er mere end 20 
minutter forsinket.  
 
På baggrund af de af Nordjyllands Trafikselskab fremlagte GPS data for bussens ankomst til stop-
pestedet kl. 20:45:42 finder ankenævnet det ikke for godtgjort, at bussen var 20 minutter forsin-
ket, idet planmæssig afgang var kl. 20:45. 
 
Herefter var der ikke tale om en forsinkelse, som er dækket af rejsetidsgarantien, og Nordjyllands 
Trafikselskab er berettiget til at afvise klagerens krav om godtgørelse. 
 



   

3 
 

Det kan ikke føre til et andet resultat, at de elektroniske tavler ved stoppestederne er upræcise, da 
disse efter oplysningerne baseres på prognoser ud fra det tidspunkt, hvor bussen har forladt det 
forrige stoppested.  
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Uddrag af Nordjyllands Trafikselskabs regler om rejsegaranti:  
 
”Du kan benytte rejsegarantien i følgende tilfælde: 

 Hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket 

 Hvis bussen kører forbi uden at stoppe (selvom du har været ved stoppestedet rettidigt og gjort dig 

synlig), og der er mere end 20 minutter til næste bus 

 Hvis et busskifte mislykkes pga. forsinkelse, og der er mere end 20 minutter til næste bus* 

* Rejsegarantien gælder for busskift, der fremgår af køreplanen uanset hvor lang eller kort tid, der er mel-

lem ruternes planlagte ankomst og afgang. For andre busskift (eller skift mellem NT bus og Nordjyske Jern-
baner tog) gælder rejsegarantien, når der er mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang. Efter 

klokken 19.00 og i weekenden gælder rejsegarantien desuden busskift mellem by-, metro- og basisbusser, 

der afgår med samme minuttal på Aalborg Busterminal. 

Rejsegarantien kan sættes ud af kraft i følgende tilfælde. Det er dog langt fra ensbetydende med, at rejse-
garantien vil blive sat ud af kraft. 

 Ved force majeure (kraftigt snefald, isslag, kraftig blæst el. lign). I sådanne situationer bør du være 

særligt opmærksom og tjekke om rejsegarantien gælder, inden du går hjemmefra.  

 Ved faglig konflikt/arbejdsnedlæggelse blandt chauffører/lokoførere 

Rejsegarantien gælder ikke, hvis du kommer for sent fra eller til fly, færger eller tog, der ikke er omfattet af 

rejsegarantien. Rejsegarantien gælder således ikke den del af din rejse, du ville have udført med fjernbusru-
ter, DSB- og Arriva-tog, fly eller færger.” 

PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren har anført at:  
 
bussen ikke kom, selvom den ifølge køreplanen skulle komme kl. 20:45 den 4. juli 2015, 
 
at han kunne se busstoppestedet fra kl. 20:40, og at han ankom til busstoppestedet klokken 
20:42, 
 
at der bør laves en gennemgang af kvaliteten og pålideligheden af Nordjyllands Trafikselskabs GPS 
system, da han kan bevidne, at bussen ikke ankom til stoppestedet 20:45, samt 
 
at Nordjyllands Trafikselskab ikke forholder sig til validiteten af deres GPS system, som han har be-
vist  er upræcist ved at indsende billeder fra forskellige stoppesteder, som viser, at Nordjyllands 
Trafikselskabs elektroniske stoppestedstavler opsat ved stoppestederne, som er baseret på busser-
nes GPS, ikke viser korrekt tid.  
 
Indklagede har anført at:  
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”GPS-systemet automatisk sender data fra bussens GPS, og at disse viser, at buslinje 16 den 4. juli 
2015 kørte forbi stoppestedet Vesterkæret klokken 20:45:42, 
 
at klageren, hvis han havde været på stoppestedet på dette tidspunkt, havde set bussen, 
 

 
 
 
at der ikke er grund til at tro, at de data, som sendes automatisk fra bussens GPS ikke skulle være 
korrekt, 
 
at de af klageren fremsendte billeder af de elektroniske stoppestedstavler ikke beviser, at busser-
nes GPS system er upålideligt, da de elektroniske stoppestedstavler og de GPS data som Nordjyl-
lands Trafikselskab modtager, er to helt uafhængige ting, samt 
 
at tiderne på de elektroniske stoppestedstavler, er fodret med prognoser for, hvornår bussen for-
ventes at være ved stoppestedet, hvorfor tiden på de elektroniske stoppestedstavler, indtil bussen 
starter op på turen, vil vise afgangstiden ifølge køreplanen.”   
  
 
På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


