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R E P L I K

østre Landrets HK Danmark
sag 14. afd. B-592-l7 som mandatar for

Christian Christensen
Peter Jessen
Jørn Liboriussen
Ella Isen
(advokat Peter Breum)

mod

DSB
(advokat Christian K. Ciasen)

De i stævningen nedlagte påstande fastholdes. Svarskrifiet giver anledning til følgende bemærknin
ger:

SUPPLERENDE ANBRINGENDER:

DSB ‘s forpligtelser overfor sagsogerne

DSB angiver i svarskriftet, at deres hovedanbringende er, at der ikke er et kontraktsretligt eller an
det mellemværende mellem sagsøgerne og DSB, og at DSB som f~lge deraf skal frifindes.
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Alle sagsøgerne var ansat hos DSB forud for, at de i 1997 blev overført til ansættelses hos Ba
nedanmark.

Sagsøgernes krav mod DSB på fribefordring og personalebilletter er afledt afsagsøgernes tidligere
ansættelsesaftale med DSB. Som en del af sagsøgernes ansættelsesforhold hos DSB blev sagsøger
ne af DSB tilsikret, at de som led i deres pensionsordning ville have en livsvarig ret til fribefordring
og personalebilletter.

Sagsøgerne har i sag 14. afd. B-85 1-17, der behandles sammen med nærværende sag, gjort gælden
de, at Banedanmark overtog forpligtigelsen til at yde fribefordring og personalebilletter til sagsø
gerne i forbindelse med, at sagsøgerne overgik til ansættelse hos Banedanmark.

Såfremt retten finder, at forpligtigelsen til at yde sagsøgerne fribefordring og personalebilletter ilcke
er overgået til Banedanmark i 1997, må det fortsat være DSB der hæfter for de pensionsløfter, der
er givet til sagsøgerne under deres ansættelse hos DSB.

Dokumentation afsagsøgernes ansættelses- ogfratrædelsestidspunkt

DSB har i svarskriftet opfordret sagsøgerne til at fremlægge dokumentation på sagsøgernes ansæt
telses- og fratrædelsestidspunkt.

Til opfyldelse af DSB ‘s opfordring fremlægges som bilag 9 meddelelse fra Ministeriet for offentli
ge arbejder til Christian Christensen om, at han antages som trafikelev i statsbanerne per 16. august
1962.

Som bilag 10 fremlægges ansættelsesbrev, hvoraf det fremgår, at Jørn Liboriussen ansættes som
trafikassistent ved Statsbanerne per 1. september 1970.

Peter Jessen og Ella Isen der blev ansat i henholdsvis 1963 og 1967 er ikke længere i besiddelse af
skriftlig dokumentation for deres ansættelsestidspunkt.

Som dokumentation for, at sagsøgernes ansættelsesforhold overgik fra DSB til Banedanmark (tidl.
Banestyrelsen) fremlægges som bilag 11 skrivelse af 20. december 1996 fra DSB til Christian Chri
stiansen vedrørende overflytning. Det har ikke været muligt, at fremskaffe de tilsvarende meddelel
ser for de øvrige sagsøgere, idet overgangen fra DSB til Banedanmark ligger mere end 20 år tilbage.

Som dokumentation for sagsøgernes fratrædelse fra Banedanmark fremlægges som bilag 12 medde
lelse om ansøgt afsked til Christian Christiansen og som bilag 13 meddelelse om ansøgt afsked til
Jørn Liboriussen.
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Det har ikke været muligt at fremskaffe de tilsvarende breve til Peter Jessen og Ella Isen.

DSB opfordres til at oplyse om DSB som tidligere arbejdsgiver for sagsøgerne er i besiddelse af
dokumentation for sagsøgernes ansættelsestids- og fratrædelsestidspunkt i DSB og i bekræftende
fald, opfordres DSB til at fremlægge denne dokumentation.

København, den~lQ.~august 2017

Peter Breum
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