
Fribefordring 2018 

DSB har meddelt følgende om fribefordring gældende fra januar 2018: 

Togkort, der udsendes efter 4. januar 2018 bliver et scanbart togkort – det betyder at på bagsiden af 

kortet er påført en aztec-kode, som togpersonalet scanner for at se, om kortet er gyldigt. Herudover 

er der for at undgå forfalskninger af vores togkort på kortets forside påtrykt et hologram med teksten 

DSB Togkort. 

De pensionister, der har et gyldigt togkort, der ikke skal fornyes den 31.01.2018, kan stadig 

anvende deres ”ikke scanbare” togkort. Det er meningen, at DSB vil udsende nye kort til denne 

kategori i 1. kvartal af 2018, hvis alle planer holder. Herefter vil alle togkort, der ikke har en scanbar 

aztec-kode være ugyldige. DSB oplyser, at Seniorklubben får en melding, når alle nye kort er 

udsendt. Denne melding vil blive videregivet, når den kommer, hvorfor vi opfordrer til, at vente med 

at efterlyse det nye togkort til efter denne melding er udsendt. 

Det nye togkort har herefter en kode på bagsiden, som aflæses af togpersonalet ved kontrol i toget. 
For kortet gælder samme regler som for almindelige enkeltbilletter, dog ikke tilslutningskørsel, DSB 

Rejsetidsgaranti, Pladsgarantibillet og visse tillægsprodukter. 

Togkortet er gyldigt til rejser med DSB's tog i Danmark og må desuden benyttes i de internationale 

EC/ICE/IC-tog til lokale rejser i Danmark. I IC-tog, som kun kører til/fra Flensborg er det tilladt at 

rejse på strækningen Padborg – Flensborg og omvendt. I de internationale IC-tog til/fra Hamburg er 

det ikke tilladt at rejse på strækningen Padborg – Flensborg og omvendt. 

Som følge af aftaler mellem DSB og hhv. Nordjyske Jernbaner og Arriva kan du desuden benytte 

frikortet i disse selskabers tog i Danmark. For Arrivas vedkommende inklusiv strækningen Tønder-

Niebüll i Tyskland. 

Der kan ikke rejses med Metroen, busser eller andre transportørselskaber. 

Du skal være opmærksom på, at mulighederne for at få fribefordring følger de til enhver tid 

gældende regler. Det betyder, at det tilbud, der gælder nu, kan blive ændret senere. 

Fornyelser af togkort, der udløber 31.01.2018 bør være pensionister i hænde senest i uge 4 -2018. 
Hvis kortet ikke dukker op, kan DSB kontaktes via mailadressen DSBtogkort@dsb.dk – har man 
ikke mail, kan man alternativt kontakte DSB på telefon 24 68 03 23. 
 

Skat og fribefordring 

Frikortet er et personalegode. Hvis du bruger frikortet til andet end arbejdsrelateret kørsel eller 

transport mellem hjem og arbejde, skal vi minde dig om, at du kan blive skattepligtig af dit sparede 

privatforbrug. Du skal i givet fald selv opgive værdien af dit sparede privatforbrug til Skat. Hvis du ikke 

er bekendt med skattereglerne, anbefaler vi dig at læse DSB’s vejledning om skat og fribefordring. 

Skriv til 

DSBtogkort@dsb.dk, at du gerne vil have vejledningen, så sender DSB den til dig. 
 
 
FIP-kortet 
Har man et FIP-kort som pensionist, der er udløbet, sker fornyelsen ved at henvende sig på 
mailen DSBtogkort@dsb.dk med angivelse af navn, cpr.nr og evt. navn på ægtefælle. 
Det er Kun FIP-kort med løbenr 15xxx og 16xxx som pt er gyldige. 
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