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Klageren:  XX 
  Sverige 
 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Erstatning på 2.662 kr. til flybilletter.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Efter den 31. januar 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 19. februar 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Den 31. januar 2010 skulle klageren og en rejseledsager med Metroen 
fra Nørreport station mod Lufthavnen for at nå et fly mod Stockholm kl. 11.40. De indfandt sig på 
Metrostationen omkring kl. 10, men grundet voldsomt snevejr havde Metroen signalproblemer, 
hvorfor passagerer på de overjordiske strækninger skulle skifte på Frederiksberg og Øresund stati-
on.  
 
Ifølge Metroservice var der følgende information til passagererne i monitorerne ved begge plat-
forme: 
 

  07:25 Rejsende mellem Vanløse og Lufthavnen skal i begge retninger skifte tog på Frederiksberg og Øresund 
stationer. Længere rejsetid må forventes. Dette skyldes signalproblemer grundet vejret.  
Passagerer mellem Vanløse og Vestamager skal i begge retninger skifte tog på Frederiksberg          

    

Og i udkaldene over højttalerne var ordlyden mest sandsynligt:  
 
”Rejsende mellem Vanløse og Lufthavnen skal i begge retninger skifte tog på Frederiksberg og Øresund sta-
tioner. Længere rejsetid må forventes. Dette skyldes signalproblemer grundet vejret.” 

 
 



   

Ifølge klageren og den medrejsende blev imidlertid oplyst følgende til passagerne:   

 
”Passagerer til Lufthavnen skal skifte ved Frederiksberg og Øresund St”.  

 
Klageren og den medrejsende opfattede beskeden således, at de skulle rejse til Frederiksberg Sta-
tion og dér foretage togskifte. Dette medførte, at de ikke nåede deres fly til Stockholm. De nye 
flybilletter, som de herefter måtte købe, kostede 2.662 kr.  
 
Metroens rutekort ser således ud:  
 

 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker erstatning på 2.662 kr. svarende til to nye flybilletter og har til støtte herfor gjort 
gældende,  
 
at følgende besked blev givet til passagererne flere gange i monitorerne ved begge perroner:  
 
”Passagerer til Lufthavnen skal skifte ved Frederiksberg og Øresund St.”,  
 

At dette blev oplyst meget ofte, og den information som Metroservice hævder blev givet til passa-
gerne, blev overhovedet ikke vist i den aktuelle periode, hvor klageren og den medrejsende be-
fandt sig på perronen.  
 



   

at den anviste omvej betød, at de ikke nåede deres fly kl. 11.40, samt 
 
at det er svært at acceptere argumentet fra Metroservice om, at de ikke har fået klager fra andre 
rejsende. De fleste som rejser med Metroen er formentlig københavnere, som er fortrolige med 
Metroen. En besøgende er afhængig af tydelig og pålidelig information.   
 
Indklagede: Fastholder at de ikke er forpligtet til at dække klagerens udgifter og har til støtte her-
for gjort gældende, 
 
at den 31. januar 2010 var metroen berørt af det voldsomme snevejr. Dette bevirkede, at de hav-
de signalproblemer på de overjordiske strækninger, hvorfor passagerer var nødsaget til at foretage 
togskifte på henholdsvis Frederiksberg og Øresund station. Dette startede allerede omkring kl. 
07.25, hvor nedenstående information blev udsendt fra Metroens kontrolrum: 
 
 

  07:25 Rejsende mellem Vanløse og Lufthavnen skal i begge retninger skifte tog på Frede-
riksberg og Øresund stationer. Længere rejsetid må forventes. Dette skyldes signal-
problemer grundet vejret.  
Passagerer mellem Vanløse og Vestamager skal i begge retninger skifte tog på Frede-
riksberg          

    

at det afvises, at de udkald, der er blevet foretaget den 31. januar 2010, har været mangelfulde 
eller misvisende, og de har ikke fået henvendelser fra kunder, der har haft problemer med at for-
stå meningen, hvorfor de formoder, at denne information var forståelig. De kan ikke tillægges an-
svar for misforståelse baseret på, at ikke-dansktalende misforstår informationer, men er altid åbne 
over for fremadrettede forbedringer, baseret på sådanne observationer, 
 
at Metroens rejseregler ikke giver mulighed for at dække følgeomkostninger – f.eks. fly, som er 
klagers anbringende. I Metroens rejseregler (forretningsbetingelser) fremgår på side 5 under 
Driftsforstyrrelser dels, at der vil blive informeret via skærme på perronen og via højtaler på stati-
onen og i togene og dels, at Metroen ikke dækker følgeomkostninger (bl.a. tabt arbejdsfortjene-
ste, erstatningsrejser, overnatning, stemplede ubenyttede eller delvist benyttede klippekort og 
billetter etc.) forårsaget af driftsforstyrrelser, samt 
 
at der på alle stationer og i alle tog findes gule opkaldspunkter, hvor det er muligt via den grønne 
info-knap, at kalde op til kontrolrummet, som er betjent 24 timer i døgnet. Operatøren vil kunne 
råde og vejlede – eventuelt sørge for, at der sendes en steward ud til assistance. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 

 
Klageren har på forespørgsel oplyst, at billetterne, der blev anvendt i Metroen, ikke skulle stem-
ples, men at hun og rejseledsageren ankom til Nørreport station omkring kl. 10. De ankom til luft-
havnen omkring kl. 11.10, og nåede til check in i terminal 2 omkring kl. 11.20-11.30, men da var 
det for sent at checke in.  
 
Metroservice er blevet bedt om at oplyse, hvor lang tid det tog den pågældende dag at køre fra 
Nørreport station til Frederiksberg station og tilbage, samt hvor lang tid det tog at køre fra Nørre-
port station til Lufthavnen. Metroservice har svaret følgende:  



   

”Vi kan i logbogen se, at vores trafikleder kl. 10:37 noterede, at et tog ikke standsede korrekt ved Frederiks-
berg station. Samme hændelse noteres i logbogen kl. 10:40 af vores PIO (personen som varetager udkald til 
tog og stationer). 
 
Det kan oplyses, at turen fra Nørreport til Frederiksberg normalt tager 4 minutter, men den pågældende dag 
skønner vi, at det tog ca. 7 minutter inklusiv viderekørsel til Fasanvej og retur til Frederiksberg station.  
 
Det må således formodes, at klager er taget fra Nørreport station omkring kl. 10:30. 
 
Fra Frederiksberg til Lufthavnen måtte klager grundet vejret skifte tog på Øresund.  
Det voldsomme snevejr, der denne dag gav meget store forsinkelser på hele den kollektive trafik gjorde, at 
en rejse med metroen, der normalt ville tage omkring 19 minutter, den 1. januar 2010 kan have taget op til 
ca. 38 minutter (Frederiksberg -> Øresund = ca. 13 minutter, max. 15 minutters ventetid på Øresund station, 
Øresund -> Lufthavnen ca. 10 minutter). Da der, på det tidspunktet hvor klager befandt sig på Frederiksberg 
tillige blev foretaget omlægning i driften, kan rejsetiden til Lufthavnen i forbindelse med denne omlægning, 
have givet en yderligere forsinkelse på 20 minutter. 
 
I værste fald har klagers samlede rejsetid fra Frederiksberg til Lufthavnen således være 58 minutter og i 
bedste fald 23 minutter.  
 
Vi er lidt uforstående overfor Ankenævnets spørgsmål om rejsetiden fra Frederiksberg til Nørreport og fra 
Nørreport til Lufthavnen, da klager ikke stod af på Nørreport station. Jf. klagers mail af 1. februar 2010, hvor 
det fremgår, at klager efter at være kommet retur til Frederiksberg bytter tog og kører videre mod Øresund.” 

 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlag 
 
Uddrag af Metroens rejseregler:  
 
”Metroen dækker ikke følgeomkostninger (bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, erstatningsrejser, overnatning, 

stemplede ubenyttede eller delvist benyttede klippekort og billetter etc.) forårsaget af driftsforstyrrelser” 

 
Rejsereglerne/forretningsbetingelserne og EUs Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 regule-
rer passagerens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med modtagelse af en transportydelse. 
Ifølge disse regler ydes der ikke erstatning for mistet videreforbindelse med anden udbyder. 
 
Efter almindelige erstatningsregler kan Metroselskabet I/S ifalde ansvar, hvis de har udvist en  
erstatningspådragende adfærd over for en passager og hvis der er en sammenhæng mellem den-
ne adfærd og den indtrådte skade, og følgerne af den indtrådte skade var påregnelige for skade-
volderen. 
 
Den konkrete sag 
 
 
Betingelserne for erstatning i medfør af Metroens rejseregler er ikke opfyldt. 
 



   

Spørgsmålet er herefter, om klageren og den medrejsende har krav på erstatning efter de almin-
delige erstatningsretlige regler. 
 
Ved vurderingen heraf lægger ankenævnet til grund, at passagererne blev informeret som oplyst 
af Metroservice. Klageren og den medrejsende kunne på et oversigtskort have set hvor Lufthav-
nen, Frederiksberg og Øresund stationer ligger, og de valgte at rejse i modsat retning af Lufthav-
nen.  
 
Ankenævnet finder ikke, at den oplysning, der blev givet til passagerne, med rette måtte forstås 
således, at man på Nørreport Station skulle rejse tilbage til Frederiksberg station for dér at skifte til 
et tog mod Lufthavnen. Det beror derfor på klagerens og den medrejsendes forhold, at de valgte 
en forkert rejserute og ankom forsinket til Lufthavnen.   
 
Det er herefter ankenævnets opfattelse, at Metroselskabet ikke har pådraget sig erstatningsansvar 
i anledning af den information, som blev givet passagererne.  
 
Som følge heraf hæfter Metroselskabet v/Metroservice ikke for klagerens omkostninger til en ny 
flybillet til Stockholm. 
 
Ankenævnet skal dog opfordre Metroservice til at overveje, om informationen til passagerne frem-
over kan formuleres således, at der ikke opstår misforståelser.  
 
Ankenævnet bemærker, at uanset forsinkelsen, har klagerne på en dag med kraftigt snevejr ikke 
påbegyndt deres rejse mod lufthavnen i speciel god tid.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S er ikke erstatningsansvarlig for at klagerne ikke nåede de-
res fly.   
 
Da klagerne 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 3. december 2010. 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


