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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 21. november 2011. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 23. december 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren er pendler mellem Nykøbing F. og København og har op-
graderet sit pendlerkort til DSB 1’. En sådan opgradering koster 600 kr. om måneden, uanset om 
transporten foregår fra Nykøbing, Vordingborg eller Næstved.  
 
I perioden 19. oktober- 16. november 201 var Storstrømsbroen lukket, og DSB indsatte togbusser 
på strækningen Nykøbing - Vordingborg.  
 
DSB besluttede den 27. oktober 2011 at tilbyde passagerer med pendlerkort at få dette godtgjort 
forholdsmæssigt efter den periode, det var anvendt, hvis passageren med de ændrede rejsevilkår 
ikke ønskede at benytte pendlerkortet. Oplysning herom var ifølge DSB tilgængelig på stationer og 
i DSB kundecenter. 
 
Klageren fornyede sit månedskort den 14. november til den 22. december 2011.  
 
Da klageren ifølge det oplyste erfarede, at flere passagerer med Rejsekort ikke checkede ind i tog-
busserne, og da andre passagerer ikke indløste billet mellem Nykøbing F. og Vordingborg, samt da 
klageren på strækningen ikke havde kørt i tog på 1. klasse, som hans pendlerkort omfattede, an-
modede han den 21. november 2011 DSB om refundering af 506 kr. svarende til 33 dage á 15,33 
kr.  
 



   

DSB afviste dette med henvisning til, at der ikke var yderligere kompensation end i henhold til Rej-
setids- og Pendlergarantien samt til, at prisen for opgradering til 1. klasse fra den samme, om man 
rejste fra Nykøbing F. eller Vordingborg til København. DSB tilbød at indføje opgraderingen i klage-
rens tilmelding til Pendlerrejsetidsgarantien med tilbagevirkende kraft, hvilket klageren bekræfte-
de.  
 
I den efterfølgende periode korresponderede parterne om sagen, og DSB forklarede om baggrun-
den for, at passagerne ikke skulle/kunne tjekke Rejsekortet ind i bussen. Derpå indgav klageren 
klage til ankenævnet. 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker en godtgørelse på 506 kr. og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at i forbindelse med lukning af Storstrømsbroen kunne passagerer med Rejsekortet køre gratis 
med bussen Nykøbing - Vordingborg. Passagerer på normal billet løste først billet i Vordingborg, da 
der ingen billettering var i bussen. Passagerer med Pendlerkort viste ikke kort i bussen – men hav-
de betalt forud,  
 
at for ham ser det ud til busserne mellem Nykøbing og Vordingborg var betalt af DSB. Passagerer 
har kunnet køre gratis med bussen 'no matter what'. Når man med pendlerkort har betalt forud for 
at blive transporteret, har man ikke kunnet drage fordel ved den gratis buskørsel, samt  
 
at han på intet tidspunkt er blevet informeret om refundering af sit pendlerkort uden dekort og 
uden gebyr,   
 
Indklagede: Fastholder afvisningen af klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at Banedanmark lukkede Storstrømsbroen for trafik den 19. oktober i en uge med henblik på gen-
nemførelse af undersøgelse og reparationer. Dette tidsrum viste sig ikke tilstrækkeligt, og broen 
forblev lukket med en forventning om åbning efter 3 uger, som viste sig at blive til 4, således at 
broen først åbnede for togtrafik igen den 21. november. Offentliggørelse af genåbning af broen 
skete den 16. november. I hele den periode, broen var lukket, havde DSB indsat busser som er-
statning for den manglende togbetjening. 
 
I tilslutning til Banedanmarks oplysning om, at lukningen af Storstrømsbroen ville blive af længere 
varighed, besluttede DSB den 27. oktober, at kunder, der ønskede deres pendlerkort godtgjort, 
fordi de ikke med de ændrede rejsevilkår ønskede at benytte det, kunne få det godtgjort for-
holdsmæssigt efter den periode, det var brugt uanset de ordinære bestemmelser om tilbagebeta-
ling af periodekort. Oplysning herom var tilgængelig på stationer og i DSB kundecenter. 
 
Klageren havde fornyet sit kort den 10. oktober for perioden frem til 11. november og fornyede 
det igen med virkning fra den 14. november til den 22. december. Det må være naturligt, at man 
henvender sig til DSB, hvis man ønsker refusion af et kort, der på grund af forholdene ikke ønskes 
benyttet og da i hvert fald ikke fornyer det, hvis man ikke ønsker at bruge det eller ikke vil betale 
den krævede pris. 
 
Passagerer, der benyttede de busser, DSB indsatte som erstatning for de aflyste tog skulle selvføl-
gelig betale sædvanlig billet for deres rejse, det være sig ved køb af billet, klippekort eller periode-
kort eller betale deres rejse med rejsekort. 



   

 
For rejsekort gør der sig det særlige gældende, at der skal foretages såvel check-ind som check-
ud, validering når Rejsekort benyttes som betalingsmiddel. De valideringsstandere, der skal benyt-
tes hertil, er placeret ved adgangsveje og på perroner. Det er under normale omstændigheder en 
særdeles hensigtsmæssig placering.  
 
I Nykøbing F. gør der sig det gældende, at perroner med validatorer og forplads, hvorfra erstat-
ningsbusserne kørte, ligger i to forskellige niveauer og med en betragtelig afstand. Skulle kunder-
ne foretage de nødvendige valideringer før og efter en bustur, ville det medføre en yderligere 
mærkbar forlængelse af den i forvejen ekstra lange rejsetid mellem Nykøbing F. og Vordingborg. 
DSB valgte derfor blandt andet af denne grund at se bort fra kravet om validering i denne helt 
specielle situation, som oprindeligt var forudset at blive af kortere varighed og i stedet anmode 
kunder til og fra Nykøbing F med rejsekort om i relevant omfang at foretage validering i Vording-
borg.  
 
I DSB’s vurdering af, hvordan denne situation skulle håndteres indgik både tidligere erfaringer med 
billettering og kontrol i forbindelse med sporarbejder, hvor forholdene frembød ekstraordinære 
vanskeligheder for validering af klippekort og det forhold, at erstatningskørslen med busser var 
forudset at skulle være ganske kortvarig. At denne periode blev forlænget i flere omgange var 
uden for DSB’s kontrol. En alternativ løsning med at lukke for anvendelse af Rejsekort fandt DSB 
heller ikke acceptabel. Opstilling af midlertidige rejsekortvalidatorer blev ikke anset for mulig og 
heller ikke økonomisk forsvarligt under hensyn til det oprindeligt forventede korte tidsrum, denne 
situation ville være gældende. 
 
DSB skal som udgangspunkt opkræve betaling hos passagererne for de rejser, de foretager. DSB 
har i den konkrete situation givet de, der ønskede det, mulighed for at træde tilbage fra deres 
aftale/billtkøb uden noget økonomisk tab for de pågældende. Klageren kunne således have valgt 
at annullere sit periodekort. DSB finder under disse omstændigheder ikke, at der er det fornødne 
grundlag for at refundere klagerens eller de øvrige kunders betaling, da ydelsen er blevet præste-
ret på vilkår, som var kendte for kunderne. 
 
DSB’s billetpriser beror udelukkende på afstand, mens forhold som togfrekvens, rejsetid eller ma-
terieltype ikke indgår i fastsættelsen af billetprisen. Skulle der ikke betales for benyttelse af den 
erstatningsbefordring, som DSB indsætter i situationer som denne, og som sædvanligvis er særde-
les kostbar, ville grundlaget for at indsætte erstatningsbefordring falde bort. 
 
Specielt for klagerens tilkøb til 1. klasse til sit pendlerkort gælder, at der er tale om en enhedspris, 
der er den samme for alle stationer på Sydbanen, altså uanset om tilkøbet har gyldighed fra Nykø-
bing F., Vordingborg eller Næstved til Hovedstadsområdet. Selv om klageren i en periode ikke har 
fået 1. klasses betjening på en del af den strækning, det er gyldigt for, har klageren altså betalt 
samme pris som kunder, der haft et pendlerkort med gyldighed fra Vordingborg eller Næstved. 
DSB finder derfor heller ikke, der er grundlag for at reducere denne del af betalingen 
 
Kunderne skal have gyldig billet og kort, uanset om der gennemføres systematisk eller kun lejlig-
hedsvis billetkontrol. Under de givne omstændigheder havde DSB ikke mulighed for at foretage 
systematisk billetkontrol, og specielt for rejsende med Rejsekort var der en række praktiske pro-
blemer med at give kunderne den fornødne smidige adgang til check-ind og check-ud. Det medfø-
rer ikke, at kunder får krav på at rejse gratis. DSB finder derfor ikke, der er grundlag for at reduce-
re klagerens betaling. 
 



   

For god ordens skyld skal anføres, at prisen for et månedskort på standard Nykøbing-Falster Ho-
vedstadsområdet var 2.640 kr. og 2.180 kr. på standard Vordingborg-Hovedstadsområdet. Tillæg-
get for 1. klasse var 600 kr.  
 
Klageren har modtaget den ydelse, han har købt; nemlig befordring mellem Nykøbing F. og Vor-
dingborg. Dette har klageren hidtil ikke på noget tidspunkt bestridt. Når klageren således har mod-
taget befordringen, har DSB ikke noget grundlag for at refundere den del af betalingen for pend-
lerkort, der vedrører strækningen Nykøbing F.-Vordingborg. 
 
Klagerens oplysning om, i hvilket omfang kunder kørte gratis med erstatningsbusserne, må stå for 
egen regning. DSB solgte billetter til og fra Nykøbing F. også i denne periode. At billetkontrollen 
blev tilrettelagt under hensyn til det muliges kunst under ekstraordinære forhold af hensyn til øn-
sket om den smidigst mulige afvikling af trafikken under de vanskelige vilkår, kan ikke føre til, at 
kunderne har krav på at slippe for betaling. 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra DSB Pendlerrejsetidsgaranti:  
 

 
 



   

 
 
Den konkrete sag:  
 
Der ses ikke at være grundlag for at refundere den del af klagerens periodekort, som dækkede 
strækningen Nykøbing F – Vordingborg, i anledning af at der blev indsat togbusser, ud over hvad 
der i øvrigt måtte følge af Pendlerrejsetidsgarantien ved sådanne særkøreplaner. Klageren er til-
meldt pendlerrejsetidsgarantien og må anses for kompenseret i henhold hertil.  
 
Tillægget for 1. klasse var 600 kr., uanset om der rejstes fra Nykøbing F. eller Vordingborg, hvor-
for klageren ikke har haft en ekstraomkostning ved at være opgraderet fra Nykøbing F. uden at 
kunne gøre brug af opgraderingen og har dermed ikke lidt noget økonomisk tab. 
 
Ankenævnet bemærker, at klageren valgte at forny sit månedskort den 14. november 2011, samt 
at klageren ikke benyttede sig af muligheden for at få refunderet ubrugt kort, hvis han ikke ønske-
de at gøre brug af DSB/togbusser i den pågældende periode.   
 
Den omstændighed, at visse passagerer ikke billetterede i de pågældende togbusser, kan ikke føre 
til et andet resultat.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at afvise klagerens krav.  
 
Da klageren 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 26. marts 2012. 

   
 



   

Tine Vuust 
Nævnsformand 


