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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Ved brev modtaget i DSB den 26. juli 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 13. april 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Den 16. juli 2010 befandt klageren sig på Lejre station for at tage 
toget kl. 23.46 mod København. Imidlertid kom toget kørende mod en anden perron end annonce-
ret i køreplanen, hvorfor klageren og en anden ventende passager gik over sporene ved den auto-
riserede overgang, selv om der i højttalerne blev signaleret en advarsel mod at krydse sporene.  
 
Sporændringen blev ikke annonceret på perronen.  
 
Ved klagerens forsøg på at stige på toget, afviste togføreren ham og meddelte, at man ikke måtte 
krydse sporet, når toget var i bevægelse. Herefter kørte toget, og klageren og den anden passager 
delte en taxa til Roskilde station, hvorfra de tog toget til Valby.  
 
DSB afslog efterfølgende at godtgøre klagerens taxaregning på 212 kr. i en omfattende korre-
spondance, hvor klageren påpegede, at sporændringen ikke var annonceret, og at DSBs afgørelse 
ikke indeholdt klagevejledning eller opfyldte forvaltningslovens krav til henvisning til lovgrundlag.  
 
I brev af 4. oktober 2010 til klageren svarede DSBs Kundeservicechef følgende:  
 



   

 

 
 
Hertil svarede klageren følgende: 
 



   

 
 DSB svarede følgende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Klageren fastholdt, at han ønskede DSBs stillingtagen til, om de havde hjemmel til at 
straffe ham ved ikke at lade ham stige på toget. DSB svarede afslutningsvist følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Klageren: Ønsker taxaregningen på 212 kr. godtgjort og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han ønsker afklaret om DSB havde hjemmel til at afvise ham fra toget, da DSB ikke har doku-
menteret eller sandsynliggjort, at han frembød nogen fare eller risiko eller var til gene for nogen, 
efter at han havde krydset sporene og ville med toget,  
 
at sporændringen ikke blev annonceret i højttalerne,  
 
at konduktøren udviste mangel på konduite i situationen,  
 
at det ikke forekommer rimeligt, hvis DSB omkostningsfrit kan begå flere fejl med manglende op-
lysning om rette perron, manglende klagevejledning og manglende henvisning til lovgrundlag, når 
klagerens brøde blev straffet så hårdt, selv om den udsprang af en nødsituation, han ufrivilligt var 
havnet i, samt 
  
at han har hørt fra en pendler på strækningen, at tog mod København altid standser inden over-
skæringen. Hvis dette er rigtigt, klinger DSBs betoning af hensynet til personalet (chokvirkning og 
langvarig sygemelding) en smule hult.  
  
Indklagede: Fastholder afslaget på betaling af taxaregningen og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at klageren gik over sporet for at komme til den rigtige perron og benyttede den autoriserede 
overgang – andet ville også have været vanskeligt, fordi passagen mellem perronerne er spærret 
af et vanskeligt forcerbart hegn netop for at undgå uautoriseret passage – uanset at advarselsan-
lægget også efter klagerens oplysninger markerede, at der var tog på vej, og at man ikke måtte 
passere sporet.  
 
Klageren anfører, at toget var på vej ind i et andet spor end oplyst på afgangsplakaten, og at kla-
geren derfor kom i tvivl om, hvorvidt han ville kunne komme med toget, hvis han ikke passerede 
sporet foran det indkørende tog for at komme til den rigtige perron.  
 
DSB lægger stor vægt på sikkerheden ved alle aspekter af togrejsen. Passage af spor indebærer 
ikke blot en sikkerhedsmæssig risiko for den eller de personer, der passerer sporet men også for 
passagerer og personale i det tog, som påvirkes af den ulovlige passage ved for eksempel en kata-
strofeopbremsning, som kan betyde, at passagerer, der under indkørsel til stationen har rejst sig 
for at stå af, kan falde og komme til skade og for togets personale kan indebære en chokpåvirk-
ning, der umiddelbart medfører, at personalet, specielt lokomotivføreren, ikke kan fortsætte kørs-
len og i særlige tilfælde medfører langvarig sygemelding, eventuelt med afskedigelse til følge. 
 
DSB ser derfor også med stor alvor på situationer som den, der har givet anledning til denne sag. 
 
DSB henviser til sine forretningsbetingelser § 2: 
 
”DSB kan udelukke personer fra transport – uanset om de har gyldig billet – hvis de udgør en sikkerheds-

mæssig risiko, er til gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra 
DSB’s personale eller de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyt-

telse af det enkelte tog.” 
 

Og til lov om jernbane § 21: 



   

”Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på en jernbanevirksomheds eller infrastrukturforvalters om-
råde, skal rette sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af virksomhe-

dens personale, eller som af virksomheden er bekendtgjort ved opslag på virksomhedens område eller på 

anden hensigtsmæssig måde. 
Stk. 2. Enhver, der overtræder bestemmelserne i § 19, stk. 2, § 20 og § 21, stk. 1, kan af virksomhedens 

personale udvises, om fornødent udsættes, fra virksomhedens område. 
Stk. 3. Politiet skal efter anmodning bistå virksomhederne i håndhævelsen af virksomhedernes ordens- og 

sikkerhedsbestemmelser.” 
 

DSB anser derfor både i sine forretningsbetingelser og i lov om jernbane § 21, stk. 2, at have den 
fornødne hjemmel til at udelukke den, der overtræder sikkerhedsbestemmelser eller anvisninger i 
tilknytning hertil, fra befordring, hvis forudsætningerne herfor i øvrigt er til stede. 
 
Det er togets personale, der i den konkrete situation skal udøve et skøn over, hvorvidt der er de 
nødvendige forudsætninger for at udelukke en person fra befordring. I den konkrete sag oplyser 
klageren, at han passerede sporene efter at advarselssignal var sat i gang. Klageren har dermed 
overtrådt en væsentlig sikkerhedsbestemmelse, og DSB's personale har derfor været berettiget til 
at afvise ham fra befordring. DSB finder, at det af togføreren i denne situation udøvede skøn ligger 
inden for rammerne af det, der er hjemmel til og finder derfor ikke, at der er grundlag for at imø-
dekomme klagerens krav om en undskyldning eller godtgørelse af taxaudgifter. 
 
DSB har tidligere beklaget den manglende klagevejledning i det oprindelige svar til klageren og det 
er blevet taget op internt, så gentagelser undgås. Det ses i øvrigt ikke at have haft nogen betyd-
ning for kommunikationen mellem DSB og klageren i denne sag. 
 
Klageren burde henset til omstændighederne have afventet togets ankomst på den forkerte perron 
og derpå forsøgt at få kontakt med togets personale for at komme med toget. Skulle det ikke være 
lykkedes ville DSB have betalt en taxa, da det beroede på den mangelfulde information om spor-
benyttelse. 
 
Det er jo som klageren nævner lykkeligvis rigtigt, at ingen kom til skade, da klageren ulovligt pas-
serede sporene. Men som klageren allerede skrev i sin oprindelige klage til DSB, var han usikker 
på, om toget ville standse før overgangen og signalet ved overgangen indikerede klart, at sporet 
ikke måtte passeres. Det er sikkert også korrekt som anført af klageren, at toget normalt standser 
før overgangen, men forbuddet mod passage, også når toget kører ind for at standse ved statio-
nen, er netop en del af den sikkerhed, som DSB og myndighederne finder nødvendig. Det er togfø-
reren, der i den konkrete situation må skønne over, hvordan en sådan overtrædelse af sikkerheds-
bestemmelserne skal håndteres inden for de rammer, som lovgivning og DSB's forretningsbetin-
gelser fastlægger. DSB finder fortsat, at det af togføreren udøvede skøn ligger inden for de ram-
mer, som togføreren har henset til den store vægt DSB lægger på sikkerheden og overholdelse af 
sikkerhedsbestemmelser. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Lov om jernbaner §§ 19 - 21:  
Færdsel og ophold på jernbaneområde  
§ 19. Jernbaneområde omfatter  
1) banelinjer med tilhørende skråninger, banketter, grøfter, broer og andre anlæg,  
2) stationernes område,  
3) tog og andre jernbanekøretøjer samt  



   

4) forpladser og adgangsveje til stationer og jernbanefærgesteder.  
Stk. 2. Uden den pågældende jernbanevirksomheds eller infrastrukturforvalters tilladelse må ingen  
1) færdes eller lade dyr færdes på de dele af jernbaneområdet, som ikke er åbne for offentligheden, eller  
2) tage ophold i erhvervsøjemed, optage film eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlin-
ger, omdele tryksager eller lignende på jernbaneområdet.  
§ 20. Det er forbudt at hindre den automatiske dørlukning i tog. Når tog eller togdel er i bevægelse, er det endvidere forbudt 
at stige på eller af vognene eller at hjælpe andre dertil eller at åbne vognenes døre.  
Stk. 2. Ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af toget og på de dertil bestemte eller anviste steder på statio-
ner og færger.  
Stk. 3. Der må ikke udkastes affald eller andre genstande fra tog.  
Stk. 4. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger.  
 
§ 21. Enhver, der søger adgang til eller opholder sig på en jernbanevirksomheds eller infrastrukturforvalters område, skal rette 
sig efter de forskrifter til opretholdelse af orden og sikkerhed, der meddeles af virksomhedens personale, eller som af virksom-
heden er bekendtgjort ved opslag på virksomhedens område eller på anden hensigtsmæssig måde.  
Stk. 2. Enhver, der overtræder bestemmelserne i § 19, stk. 2, § 20 og § 21, stk. 1, kan af virksomhedens personale udvises, om 
fornødent udsættes, fra virksomhedens område.  
Stk. 3. Politiet skal efter anmodning bistå virksomhederne i håndhævelsen af virksomhedernes ordens- og sikkerhedsbestemmelser. 
 
DSBs forretningsbetingelser.  
 
§ 2 DSB’s ydelse 
DSB leverer rejser med tog. 
DSB udgiver køreplaner og oplyser om togafgange og ændringer i køreplaner i brochurer og ved løbende information på statio-
ner, via internetsiden dsb.dk og andre passende medier. Ændringer i køreplaner kan blandt andet forekomme i forbindelse med 
større planlagte sporarbejder. DSB kan løbende ændre på afgange, standsningssteder med videre. Det er passagerens ansvar 
at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. DSB bestræber sig på at overholde de ankomst- og afgangstider, der er 
angivet i køreplanen. 
………. 
 
DSB transporterer alle, der har gyldig billet eller kort. Passagererne må selv sørge for ind- og udstigning og medtagning af 
bagage med mere. DSB hjælper, så vidt det er muligt, den enkelte rejsende med ind- og udstigning eller at finde plads i toget.  
DSB kan i særlige tilfælde afvise passagerer til det enkelte tog, såfremt pladsforholdene betinger det. 
DSB kan udelukke personer fra transport – uanset om de har gyldig billet – hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til 
gene for andre passagerer, togets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger fra DSB’s personale eller de anvisninger, som 
fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte tog. 
…………… 
 
DSB orienterer om praktiske forhold på rejsen og andre tilsvarende serviceinformationer på www.dsb.dk og i brochurer. Informa-
tioner her er alene af orienterende art og træder ikke i stedet for disse forretningsbetingelser. 
Passageren er selv ansvarlig for valg af togafgang og skal ved valg af togafgang beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit 
bestemmelsessted eller til et eventuelt forbindelsessted.  
 
……………” 

Den konkrete sag: 
 
Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at han krydsede sporene ved den autorise-
rede overgang, mens toget var på vej hen mod perronen, trods advarsel i højttalerne om ikke at 
krydse sporene. Dermed overholdt klageren ikke den forskrift til opretholdelse af sikkerhed, som 
blev bekendtgjort i højttaleren.  
 
Det er ankenævnets opfattelse, at der er fornøden hjemmel i lov om jernbaner § 21, stk. 2, jf. stk. 
1, samt i forretningsbetingelserne til at udelukke en passager fra transport, hvis den pågældende 
ikke har overholdt forskrifterne. 
 
Det er af stor betydning for såvel passagernes som personalets sikkerhed, at passagerer overhol-
der de sikkerhedsforskrifter, der bliver angivet af DSB. Forbudet mod at krydse sporene, mens et 
tog kører ind på perron, er af væsentlig betydning i så henseende og er tillige strafbelagt efter 
jernbaneloven. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er sikkerhedsmæssige foranstaltnin-

http://www.dsb.dk/


   

ger, der forhindrer toget i at standse på eller efter jernbaneoverskæringer, uanset om toget måtte 
have nedsat farten med henblik på at standse ved perronen.   
 
Den korrekte adfærd i den pågældende situation ville helt åbenbart have været at vente med at 
krydse sporet, indtil toget holdt stille, og herefter – hvis ikke man nåede toget – at søge eventuelle 
merudgifter til transporten dækket hos DSB som følge af den mangelfulde oplysning om togets 
ankomststed. 
 
På den baggrund finder Ankenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte den pågældende togførers 
afgørelse, hvorefter klageren blev udelukket fra transporten med tog, og klageren må selv bære 
den omkostning, han blev påført ved at skulle tage en taxa fra Lejre station til Roskilde for at kun-
ne fortsætte til København.  
 
Ankenævnet henstiller til DSB om at sikre, at der meddeles klagevejledning om ankenævnet i af-
gørelsessager og bemærker, at DSB har oplyst, at de har taget sagen op internt for at sikre dette 
sker fremover. På baggrund af denne oplysning foretager ankenævnet ikke yderligere.  
 
Ankenævnet bemærker, at det fremgår af forretningsbetingelserne § 2, at DSB informerer om kø-
replansændringer på stationerne, hvorfor DSB ikke kan henvise til BaneDanmark vedrørende den 
manglende information om sporændring.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
 
DSB er berettiget til at afvise at godtgøre klagerens udgifter til taxa på 212 kr. i anledning af det 
passerede.  
 
Da klageren ikke har fået medhold tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. vedtægterne § 26, stk. 4, 
modsætningsvist. 
 
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 27. september 2011. 
 
 

   
 

Tine Vuust 



   

Nævnsformand 
 
 

 
 


