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RETTEN I SØNDERBORG

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 6. november 2019 i sag nr. BS C3-408/2017:

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for

mod

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt  den 23. oktober 2015 kom til
skade i forbindelse med sit arbejde som chauffør hos 

, og om selskabet i givet fald er er-
statningsansvarlig over for hende som følge af skaden.

Sagsøgeren, , har under sagen nedlagt påstand om betaling af
2.036.647,44 kr. Kravet udgør tabt arbejdsfortjeneste, svie- og smerte-
godtgørelse samt et differencekrav.

Retten har den 24. september 2019 i medfør af af retsplejelovens § 253, stk.
1, bestemt, at spørgsmålene om ansvarsgrundlag og midlertidige ydelser efter
erstatningsansvarsloven skal udskilles til særskilt afgørelse, og denne dom
angår således alene disse spørgsmål.

 har nedlagt påstand om betaling af 470.277,26 kr. med proces-
rente af 198.096,25 kr. fra den 5. april 2017 og af 272.181,01 kr. fra den 1.
november 2018. Påstanden fremkommer således:

Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 30. december 2015
til 20. november 2016 123.216,25 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste for perioden 21. november 2016
til 1. marts 2018 270.561,01 kr.
Svie- og smertegodtgørelse 76.500,00 kr.

Sagsøgte, , har nedlagt påstand om frifindelse.

Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse af kravene.
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Sagen er anlagt den 5. april 2017.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af en uddannelsesaftale, at  i perioden fra den 1.
december 2007 til den 30. november 2008 blev uddannet til buschauffør på
EUC Syd.

Af en journaltilførsel af 28. oktober 2015 fra Hørup Lægehus fremgår
følgende:

"...
Fredag d 23/10 fået busdør ind på tindinge regionen i venstre side:Har
arbejdet videre men har nu hovedpine,kvalme.
Har sygemeldt sig resten af ugen.
...
Obj:lidt ømhed i nakken,intet synligt at se, neurologisk ia
snak om commotio varsel, skal slappe af
..."

Videre fremgår følgende af en journaltilførsel af 26. november 2015:

"...
Startet på arbejde og har nu ondt i hovedet. Deltidssygemeldes foreløbig 2
uger
..."

 indgav den 27. november 2015 en
anmeldelse af arbejdsulykke m.v. til Arbejdstilsynet. Af anmeldelsen fremgår
følgende:

"...
Beskrivelse af forløbet:

 lukker døren til bussen via udvendig kontakt, men har glemt noget og
åbner derfor døren med bus nøglen. Da døren jo fortsat står med tryk på,
springer døren pludselig op og rammer  i hovedet.
..."

Af en journaltilførsel af 10. december 2015 fra Hørup Lægehus fremgår
følgende:

"...
Sendt henvisning: REFHOST - Neuromedicin
...
Ønsker henv. til neurolog på kommunens opfordring. Fik d. 23/10 en busdør i
hovedet og udviklede lette commotiotegn med kvalme og hovedpine.
Sygemeldt 3 uger. Gik på arbjede 1 uge, men oplevede forværring i
hovedpinen og svimmelhed, da hun kørte bus. Nu igen sygemeldt. Går til fys
grundet nakkespændinger. Er presset, oplyser at hun står til at blive fyret.
Aktuelt ebskriver hun vedvarende hovedpine og svimmelhed især når hun
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bevæger sig og ser fjernsyn. Tager Pinex pn til natten med nogen effekt. Kan
også have let kvalme, men ingen opkastninger. Ingen synsforstyrrelser, HNS
eller styringsbesvær.
Obj: God AT. Bevæger sig frit ... Neurologisk intakt.
Plan: Postcommotio syndrom kan ikke udelukkes. Der konf. med patientens
vanlige læge.
Da pt. kan være truet i forhold til hendes arbejdsituation henv. hun subakut til
neurolog mhp vurd.
..."

An speciallægeepikrise af 27. januar 2016 fra speciallæge Ruth Kirkeby
fremgår det:

"...
Har konsulteret neurolog Aleris Hamlet, hvor der fandtes normal neurostatus,
tilstanden forenelig med postcommotio hovedpine.
Blev tilrådet behandling med milde analgetika.
Har hvilet en del i hjemmet men dog gået lange ture og forsøgt lettere arbejde,
hvilket har provokeret hovedpinen, desuden har hun nu betydelig tinnitus,
hvilket er stærkt generende.
Mod panikangst er nu indledt behandling med Certralin.
...
På grund af den svære hovedpine og tinnitus vælges udredning med MR-
skanning af cerebrum, Sønderborg sygehus.
..."

Videre fremgår det af en speciallægeepikrise af 8. november 2016 fra
speciallæge Ruth Kirkeby:

"...
Blev udredt med MR- skanning af cerebrum som fandtes normal

Bedredes noget efter behandling med akupunktur i foråret, den svære
hovedpine aftog og hun havde i hverdagen let til middelsvær hovedpine.

De sidste mdr. igen tiltagende hovedpine og hun oplever nu daglig middelsvær
til svær hovedpine, har tilmed let sovende fornemmelse i højre arm, som
forværres ved visse fysiske belastninger.
Objektivt er ikke fundet fokale neurologiske udfald, der er ganske udtalt
ømhed omkring højre albue forenelig med belastningsrelaterede gener.

Der vælges nu henvisning til hovedpineklinikken i Esbjerg, pt. accepterer
denne plan.
..."

Af en speciallægeerklæring af 30. november 2016 fra speciallæge i neurologi,
overlæge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  fremgår
følgende:

er stadig generet af følgende symptomer.L
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1: Daglig hovedpine, hvor der er dage med let, andre dage med moderat, og
nogen dage med svær hovedpine. Hun angiver let hovedpine på NRS-skala
mellem 2-3, moderat hvdp. 5-6 og svær hovedpine på 10. Det er altid
bifrontal trykkende hovedpine med ve.sidig betoning, som kan være ledsaget
af kvalme og svimmelhed.

er generelt blevet ret lys- og lydfølsom og oplever forværring i forbindelse
 høje lyde eller stærkt lys. Kan f.eks. udløse hovedpine ved at se fjernsyn,

læse en bog eller strikke. Oplever især forværring af hovedpinen, når hun skal
koncentrere sig, eksempelvis i forbindelse med en samtale. Hovedpinen tager
ligeledes til ved fysisk aktivitet.
I hovedpinekalenderen er der dokumenteret daglig hovedpine og beregnet over
en periode af de seneste 6 måneder har der i gennemsnit været 10 dage om
måneden med let hovedpine, 15 dage med moderat hovedpine og 5 dage med
svær hovedpine. I det her halve år har hun i gennemsnit fået smertestillende 7
dage om måneden.

2: forværring af tinnitus, som  er kendt med fra tidligere. Der er tale om en
høj skrigende lyd, nogen gange også 2 forskellige. Blev vurderet af øre-,
næse- halslæge, hvor man ikke havde noget terapeutisk tilbud.

3:  har lagt mærke til kognitive vanskeligheder, bl.a. ordfindingsbesvær og
korttidshukommelsesproblemer. Kan godt glemme aftaler.

4:  har udviklet en diffus sovende fornemmelse i hø. arm med smerter, der
trækker ned fra nakken til hø. arm langs ydersiden. Her kan ansøgeren dog
ikke præcis huske, hvornår symptomerne startede, og om der er relation til
ulykken.
...
Diagnoser:

Posttraumatisk hovedpine ...

Konklusion:
Den 23. oktober 2015 blev  i arbejdsmedfør som buschauffør ramt af en
busdør i ve. panderegion, der sprang op med fuldt lufttryk, da hun var i
hugsiddende position for at låse bussen op. Hun røg lidt bagover i den
forbindelse og det sortnede for øjnene. Hun var ikke umiddelbart i stand til at
rejse sig igen, var dog ikke bevidstløs. Ingen retro- eller anterograd amnesi.
Udviklede direkt efterfølgende kvalme og svimmelhed. Derudover frontal
hovedpine. Pådrog sig ikke andre skader udover en bule på ve. side af panden.
Hun fortsætte på arbejde den eftermiddag og på mandag i den følgende uge.
Kunne dog ikke holde til det pga. stærk hovedpine. Konsulterede egen læge og
blev sygemeldt på tirsdag med anbefaling om roligt regime og smertestillede
ved behov.

Efter ca. 4 uger bliver  pga. vedvarende symptomer henvist til
fysioterapeutisk behandling, og derfra videre til kiropraktor. Fik derudover
foretaget akupunktur-behandling uden overbevisende effekt på hovedpinen.
Havde imidlertid også udviklet ondt i nakken med hø.sidig betoning, som i vis
grad reagerede på både fysioterapi og akupunkturbehandling.

Undersøgte blev vurderet på privathospitalet Aleris Hamlet, Århus i december
2015, hvor man konstaterer en hjernerystelse, men ellers ingen anbefalinger
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derfra.
I februar 2016 blev undersøgte henvist til neurolog igen ( ,
Aabenraa) og der foranlediges en MR-skanning af cerebrum. Denne skanning
viser ingen traumefølger. Der beskrives bilaterale uspecifikke WM-læsioner
og tegn på bilateral sinusitis maxillaris. bliver viderehenvist til Esbjerg
Hovedpineklinik, hvor hun har en tid den 13. december 2016.

er stadigvæk generet af daglig hovedpine af trykkende karakter i
frontalområdet, oftest moderat i styrken, men også nogle dage med stærk og
let hovedpine. Når hun skal koncentrere sig kan det forværre hovedpinen,
ligeledes når hun læser, snakker sammen med andre, ser fjernsyn eller
strikker. Endvidere forværring i forbindelse med fysisk aktivitet. Hovedpinen
kan være ledsaget af kvalme og svimmelhed. Derudover har hun ondt i nakken
og oplever forværring af en tinnitus, som hun er kendt med fra tidligere.
Klager over kognitive vanskeligheder i form af ordfindingsbesvær og
hukommelsesproblemer og symptomer i hø. arm i form af smerter og
føleforstyrrelser (uklart om sidstnævnte har relation til traumet, idet
symptomdebut ikke nærmere kan defineres).

Om den 23. oktober 2015 havde pådraget sig en hjernerystelse er lidt
afhængig af, hvilke diagnostiske kriterier man lægger til grund. Det er dog i
hvert fald muligt at stille diagnosen posttraumatisk hovedpine efter lettere
hovedtraume efter, at man har defineret de diagnostiske kriterier lidt mere
præcist i den nye ICHD3 beta klassifikation (international headache society).

Der er indtil nu ikke afprøvet forebyggende behandling, f.eks. Amitriptylin og
skadeslidte er henvist til hovedpineklinikken i Esbjerg. Der er altså en vis
chance for, at hovedpinesituationen kan forbedres. Omvendt har hovedpinen
stået på i en ret lang periode i forhold til, at langt de fleste der har været udsat
for et lignende traume, er hovedpinefri efter 1 år. Et
medicinoverforbrugshovedpine kan udelukkes som faktor.

Om erhvervsevne/muligheder for at kunne skaffe sig arbejde med samme
løn som før skaden vil være påvirket på længere sigt, afhænger af det videre
behandlingsforløb. Aktuelt er hun ikke i stand til at arbejde som buschauffør,
og det betragtes ligeledes at være urealistisk at hun vil kunne finde et andet
job med samme indtægt på nuværende tidspunkt.

Den neurologiske undersøgelse d.d. var upåfaldende. Hovedpinen kan
naturligvis ikke objektiveres med en almindelig neurologisk undersøgelse, og
der er således ingen diskrepans mellem de subjektive klager og objektive fund.
..."

Af en ambulantepikrise af 13. december 2016 fra Sydvestjysk Sygehus,
Hovedpineambulatoriet i Esbjerg, fremgår følgende:

"...
Aktuelle:
Pt har haft hovedpine siden hun bliver ramt af en busdør for 1 år siden.
Hovedpinen opstod stort set lige efter episoden og pt forsøgte alligevel at
passe sit arbejde. Dog resulterede dette i en forværring af hovedpinen og pt
endte derfor med at måtte sygemelde sig igen. Pt er her et år efter ulykken
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stadig sygemeldt. Har fået det lidt bedre siden ulykken, men måske er dette
grundet patientens evne til at skærme sig selv i hverdagen.

Pt har hovedpine 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Er altid over
hele panden. Er trykkende af karaktér. Svinger i styrke og lig kala
fra 1-3 på 1-2-3.
..."

Den 9. februar 2017 skrev If Forsikring således til s advokat,
Advokatfirmaet Bjørst:

"...
Vores forsikringstager oplyser, at din klient blev ansat den 6. februar 2002,
samt at hun i forbindelse med ansættelsen modtog sidemandsoplæring,
hvorfor hun også blev informeret om, hvor åbne knappen sidder og hvor låsen
er, samt rækkefølgen de skal betjenes i. Følger man ikke instruktionen og
rækkefølgen er konsekvensen, at der dannes undertryk og døren springer op.

Alle chauffører instrueres i, at åbnes døren med nøglen efter at åbne knappen
er aktiveret er døren under tryk.

Der er ikke konstateret fejl eller mangler ved dørene på bussen og på
nuværende tidspunkt har vores forsikringstager ingen mulighed for at
undersøge det, da der er gået langt over et år siden uheldet skete.

På de foreliggende oplysninger er det vores opfattelse at uheldet skyldes en
betjeningsfejl, som kunne have været undgået, hvis din klient havde fulgt de
instruktioner hun havde fået i forbindelse med oplæringen.

På denne baggrund er det vores opfattelse, at vores forsikringstager ikke kan
gøres erstatningsansvarlig for din klients uheld, hvorfor vi beklager at måtte
meddele, at erstatningsansvaret ikke kan anerkendes.
..."

Af en ambulantepikrise af 17. marts 2017 fra Sydvestjysk Sygehus,
Hovedpineambulatoriet i Esbjerg, fremgår følgende:

"...
Anamnese:
64-årig kvinde som har været til forambulant samtale d. 13/12 2016 kommer
nu til neurologisk undersøgelse på grund af hovedpine.
Patienten har en kronisk traumatisk hovedpine, som består af en mere
vaskulær hovedpine oveni hovedet mod venstre.
Hun bliver svimmel, har smerter, går på arbejde umiddelbart, men bliver
sygemeldt. Efter tre uger er hun tilbage til arbejde, men kan kun klare det i
uges tid, hvorefter hun bliver sygemeldt.
Hovedpinen er oveni hovedet, panden som en tung smerter og i
forbindelse med  bliver det en mere skarp vedholdende smerte.
Hun er støj- og lysfølsom, hun bliver svimmel, har kvalme og opkastninger.
Cirka en gang om ugen bliver hovedpinen så svær, at hun har det rigtig
dårligt, ellers er der på nuværende tidspunkt fridage indimellem, 1-2 per

L



Side 7/28

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D30

måned, hvor hun slet ikke har hovedpine. Det er en forbedring i forhold til før
Jul.
Derudover har hun også hukommelsesproblemer og koncentrationsproble-
mer. Lige så snart hun får pulsen op, så får hun hovedpine. Hun ved godt selv
hvad det er der giver hende hovedpine, hvis hun skal koncentrere sig eller
snakker for meget, så får hun hovedpine. Når hun går rundt hjemme i sine
egne cirkler, da har hun det bedst.
...
Neurologisk:
Patienten er højrehåndet.
..."

Endelig fremgår følgende af en ambulantepikrise af 22. marts 2017 fra
hovedpineambulatoriet:

"...
Konklusion og plan:
Patientens symptomer og behandling er drøftet med Overlæge 
som gerne vil, at pt forsøger to uger endnu med Klorzoxazon.
Såfremt patienten stadig oplever søvnproblemer kan der forsøges med
Circadin i stedet.
..."

Den 15. juni 2017 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at
den anmeldte ulykke den 23. oktober 2015 anerkendes som en arbejdsskade.
Samtidig vurderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 
havde pådraget sig et varigt mén på 10 pct.

Den 14. juni 2018 fastsatte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring s
erhvervsevnetab som følge af arbejdsskaden til 85 pct. Af afgørelsen fremgår
følgende:

"...
Begrundelse
Vi har truffet afgørelse om dit tab af erhvervsevne som følge af
arbejdsskaden.

Du blev tilkendt førtidspension fra l. juni 2017, og din erhvervsmæssige
situation er afklaret. Vi har derfor truffet en endelig afgørelse om dit tab af
erhvervsevne som følge af arbejdsskaden. Kommunen vurderer, at din
helbredssituation er en så betydelig barriere for din tilknytning til
arbejdsmarkedet, at du ikke vil kunne blive selvforsørgende ved
indtægtsgivende arbejde.

Vi har set på, hvilke funktionsbegrænsninger du har som følge af
arbejdsskaden, og hvordan de påvirker dine muligheder for at tjene penge ved
arbejde sammenlignet med, hvad du kunne tjene uden arbejdsskaden.

Vi har tidligere fastsat dit varige mén til 10 procent for let til middelsvær
daglig hovedpine med udstråling til højre arm og lette lette kogitive/affektive
klager, med lys- og lydoverfølsomhed, hukommelses- og
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koncentrationsbesvær og forværret tinnitus. Du har derfor et fysisk
skånebehov ved arbejde, hvor du belaster dit hoved, eksempelvis ved
funktioner der kræver koncentration, opgaver hvor du skal bruge syn, hørelse
og tale koncentreret, opgaver hvor det bumper og larmer, skærmarbejde,
planlægningsopgaver, eller arbejde der er mentalt krævende.

Vi vurderer, at du på grund af dine gener ikke kan vende tilbage til dit arbejde
som buschauffør. Vi vurderer samtidig, at du på trods af tidligere uddannelse
som keramiker og erfaring senest indenfor buskørsel heller ikke vil kunne
opnå samme indtjening som før arbejdsskaden på 391.000 kr. indenfor andre
arbejdsområder.

Du blev sygemeldt kort efter arbejdsskaden og kom ikke siden tilbage i
arbejde.

Du har været i en praktik ved Hørup Plejecenter i perioden 6. september 2016
- 4. december 2016. Du havde en arbejdstid på 2 timer ugentligt, men med en
effektivitet svarende til 40 minutter ugentligt. Dine arbejdsopgaver bestod
blandt andet i kultivere og nippe blomster i bedene. Du oplevede i denne
periode en forværring i hovedpinen.

Vi har også tillagt det vægt, at det fremgår af rehabiliteringsteamet vurdering,
at du brugte al din energi og ressourcer til at klare din hverdag. Du har et
begrænset funktionsniveau og kan eksempelvis ikke være sammen med andre i
mere end ½ time, du kan ikke gå i store supermarkeder på grund af støj, du
kan ikke flere ting på en gang, kan ikke læse, se tv med mere og skal have en
meget struktureret hverdag med meget hvile.

Vi vurderer på den baggrund, at du har et betydeligt skånebehov i forhold til
ethvert erhverv.

Ovenstående viser dog, at du ikke er helt uden funktionsevne.

Det betyder, at vi har fastsat dit tab af erhvervsevne som følge af
arbejdsskaden til 85 procent
...
Vi er opmærksomme på, at du allerede inden arbejdsskaden havde gener fra
lænderyg og ben. Vi finder, at disse gener ikke kan begrunde en nedsættelse af
din erstatning. Årsagen er, at du har arbejdet på trods af disse gener.

Vi har lagt vægt på, at der ikke i de lægelige akter er beskrevet
funktionsbegrænsende gener fra andet end generne efter arbejdsskaden. Vi
vurderer derfor ikke, at der er dokumenteret en forværring af disse gener, som
har medført en yderligere funktionsbegrænsning. Vi vurderer desuden, at disse
gener ikke med overvejende sandsynlighed ville have påvirket din
erhvervsevne i nær fremtid, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Vi har her lagt vægt på, at du fik skråsiddende pude, der støttede din ryg ved
dit arbejde, og du derved fortsatte med at arbejde som buschauffør på fuld tid.
..."

Sagen har været forelagt for Retslægerådet, der har afgivet udtalelse den 14.
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marts 2019. Af udtalelsen fremgår følgende:

"...
Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål
således:

Spørgsmål A:
Retslægerådet bedes på baggrund af forklaringer afgivet i processkrifter og
sagens bilag at beskrive, hvilket traume sagsøger har været udsat for den
23. oktober 2015, herunder med angivelse af eventuel diagnose.

Sagsøger blev den 23. oktober 2015 ramt af busdør i venstre tinding, hvor der
skal være kommet en bule. Busdøren åbnede med større kraft, end sagsøger
forventede. Sagsøger mistede ikke bevidstheden. Sagsøger fortsatte arbejdet
samme dag og nogle dage derefter på trods af hovedpine. Sagsøger søgte læge
den 28. oktober 2015 på grund af hovedpine og kvalme og blev sygemeldt.

Der findes ingen tidstro oplysninger om symptomer (hvp. og eventuelle
ledsagefænomener) i forbindelse med traumet, hvorfor diagnose og
sværhedsgrad ikke lader sig vurdere sufficient.

Spørgsmål B:
Retslægerådet bedes på baggrund af besvarelsen af spørgsmål [A] oplyse,
om traumet efter Retslægerådets opfattelse er egnet til at forårsage gener af
såvel forbigående/midlertidig karakter som gener af varig karakter.

Selv mindre hovedtraumer kan resultere i varig hovedpine.

Spørgsmål C:
Retslægerådet anmodes om at vurdere, hvorvidt der er sammenhæng mellem
objektive fund og subjektive klager i forhold til traumet den 23. oktober
2015?

Ved følger efter lette hovedtraumer er der i reglen ikke objektive fund.

Ved objektiv undersøgelse den 30. november 2016 ... er der normale fund
bortset fra angivelse af let nedsat følesans i højre kind.

Spørgsmål D:
Retslægerådet bedes besvare, om der efter Retslægerådets opfattelse er
årsagssammenhæng mellem traumet og den af sagsøger angivne hovedpine
samt kognitive ledsagesymptomer og søvnløshed. Besvarelsen bedes
begrundet.

Det er Retslægerådets opfattelse, at der kan være en årsagssammenhæng
mellem traumet og hovedpine på grund af tidsmæssig sammenhæng.
Hovedpine kan forstyrre søvnen og give anledning til oplevelse af
hukommelsesproblemer.

Spørgsmål E:
Såfremt Retslægerådet finder, at der er hel eller delvis årsagssammenhæng,
jf. besvarelsen af spørgsmål C, bedes Retslægerådet oplyse, hvorvidt
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generne må antages at være af forbigående/midlertidig karakter eller
varige.

De seneste lægelige notater er fra april 2017, hvor hovedpinen fortsat var til
stede. Hovedpinen må betegnes som varig.

Spørgsmål F:
Retslægerådet bedes oplyse, om der er forudbestående og/eller efterfølgende
forhold som har indflydelse på sagsøgers klager og gener.

Sagsøger har tidligere været udsat for traumer. Således bilulykke i 1982 med
skade på leveren, hvor 1/5 af leveren måtte fjernes. I 1998 oplevede sagsøger
et hovedtraume med postcommotionelt syndrom af 3 måneders varighed.

Spørgsmål G:
Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger?

Nej.
..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af  og vidneforklaring af
, , ,  og
.

 har forklaret, at hun var ansat som buschauffør i 13 år. Hun var
ansat på fuld tid og var glad for sit arbejde. Hun vil tro, at hun fik svendebrev
som buschauffør i 2008, hvor hun blev efteruddannet. Alle fik tilbudt at blive
uddannet som buschauffør, men hun husker ikke hvorfor. De blev
efteruddannet løbende. Uddannelsen var ligesom at gå i lære i et andet fag.
Man fik merit for sin skoleuddannelse og andre ting, som var relevante for
uddannelsen. Der var praktiske prøver i løbet af uddannelsen. Der var tale
om et uddannelsesforløb på tre måneder, som bestod af teori og praktisk
buskørsel. Hun havde en eksamen i forvejen, men hun fik så en
erhvervsuddannelse i stedet for. Den 23. oktober 2015 havde hun en delt
vagt, hvor hun skulle køre om morgenen og igen om eftermiddagen. Hun var
færdig med formiddagsvagten, og hun havde kørt sin bus i vaskehallen. Der
var en lille pige, som havde glemt sit buskort i en kollegas bus, og
sagsøgeren ville hente buskortet, så den lille pige ikke først kunne få det igen,
når hun skulle hjem fra skole. Sagsøgeren tænkte ikke på, om bussen var låst.
Hun havde set sin kollega gå over pladsen, og hun regnede med, at bussen
ikke var låst. Hun gik over til bussen og trykkede på knappen foran på
bussen for at åbne døren. Da døren ikke åbnede, låste hun døren op. Hun
stak nøglen i ind låsen, der sad under ruden. Hun mener, at hun bukkede sig
ned mod låsen. Hun drejede nøglen, og døren smækkede op og ramte hende i
tindingen, så hun faldt om på jorden. Hun sad først og tudede, men hun fik så
samlet sig sammen. Hun kørte sin bus på plads og tog hjem og sov, indtil hun
skulle møde på arbejde igen. Hun havde en frygtelig hovedpine resten af
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dagen. Hun var ikke klar over, at døren kunne opføre sig sådan, når man
først aktiverede den automatiske døråbning og derefter låste døren op. Hun
havde ikke været ude for en sådan situation før. Havde hun vidst, at døren
ville opføre sig sådan, så havde hun ikke åbnet den, som hun gjorde. Når man
trykker på knappen foran på bussen, så åbner døren sig normalt stille og
roligt. Når hun tidligere på andre busser var kommet til at trykke på
knappen, før hun havde låst døren op, så var lufttrykket gået af. De gange,
hvor hun tidligere havde gjort det ved andre busser, så var lufttrykket sivet
ud, så døren kunne åbnes med hånden. Hun har aldrig fået at vide, at døren
kunne springe op i hovedet på én, hvis man først trykkede på knappen for at
åbne døren og derefter låste den op. Efter at hun var blevet væltet omkuld og
havde fået sundet sig, kørte hun sin bus på plads og tog hjem. Hun havde det
dårligt og havde hovedpine. Hun lagde sig på sofaen, indtil hun skulle af sted
igen. Hun tror, at hun kom hjem omkring kl. 09.30, og at hun skulle møde på
arbejde igen omkring kl. 13.30-14.00. Da hun kom tilbage på arbejdspladsen,
var alle kørt, så hun snakkede ikke med nogen om, hvad der var sket. Hun
tog sin bus og kørte. Da hun var færdig med sin rute, afregnede hun de
penge, som hun havde fået ind i løbet af dagen. Hun sad ved et bord på
kontoret sammen med sin kollega, . Hun fortalte ham, at hun havde så
ondt i hovedet, og at hun havde fået en busdør i hovedet. Hun husker ikke
præcist, hvad  svarede, men det var noget i stil med, at det var
forfærdeligt. Efter at hun fik fri, tog hun hjem og gik i seng. Hun havde også
ondt i hovedet i weekenden og tænkte på at melde sig syg, men hun bestemte
sig for, at hun ikke ville sygemelde sig på grund af en hovedpine. Der var
mange andre, der var syge. Der manglede på daværende tidspunkt 8-9
chauffører, så det ville ikke gå at melde sig syg. Hun tog på arbejde igen om
mandagen. Hun havde virkelig ondt i hovedet, og når hun drejede hovedet til
siden, så sejlede det for hende. Hun mødte en kollega, , i pausen og
fortalte ham, at hun havde ondt i hovedet. Kollegaen spurgte hende, hvorfor
hun ikke meldte sig syg, hvortil hun svarede, at det kunne man jo ikke.
Dagen efter kørte hun igen, og om formiddagen mødte hun på ny . Han
spurgte, hvorfor hun stadig var på arbejde, hvorefter hun gik ind og meldte
sig syg. Hun blev hjemme og lå og sov. Hun blev vækket af en
telefonopringning sidst på eftermiddagen, hvor de ringede fra kontoret og
spurgte, om hun havde fået det bedre. Hun var lige vågnet, så det vidste hun
ikke. De spurgte, om hun kunne køre igen om morgenen dagen efter. Dette
gjorde hun, men efterfølgende gik hun ind og meldte sig syg og bestilte tid
hos lægen. Da hun meldte sig syg, fortalte hun, at hun havde fået en busdør i
hovedet, og at hun havde en frygtelig hovedpine, samt at det sejlede, når hun
drejede, hvorfor det ville være uforsvarligt af hende at køre. Hun mener, at
hun snakkede med på kontoret. Meldingen fra kontoret var, at hun så
måtte melde sig syg. Hun var syg resten af ugen, og om mandagen i den
følgende uge ringede  og fortalte, at han havde hørt, at hun
var kommet til skade, og at det skulle anmeldes som en arbejdsulykke. Hun
havde ikke selv tænkt i de baner. spurgte, hvad der var sket, og hun
fortalte ham om forløbet. Han ville udfylde en anmeldelse af skaden og sende
den ind. Hun forstod på ham, at han ville gøre det, men han fik åbenbart først
sendt anmeldelsen i november. Hun ved ikke, hvem der havde fortalt , at
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hun var kommet til skade. Hun blev sidemandsoplært i den type bus, som
hun kom til skade med, men sidemandsoplæringen handlede kun om,
hvordan ruterne var lagt. Busselskabet gik ud fra, at chaufførerne kendte
busserne. Hvis chaufførerne ikke vidste, hvor noget bestemt sad i bussen, så
fik de det vist under oplæringen, men ellers bestod oplæringen kun i, hvor
man skulle dreje fra. Der var stor forskel på betjeningen af de forskellige
busser og deres lukkemekanismer. Hun havde ikke før været ude for, at
døren smækkede op på den måde, heller ikke ved de gamle busser. Efter at
hun var kommet til skade, fik hun kendskab til, at andre af de ansatte også
havde været udsat for lignende hændelser med døren. Mekanikeren på
værkstedet havde f.eks. været ude for det og var blevet slynget hen ad
gulvet. Mekanikeren hed . Én, der hedder , flækkede et øjenbryn.

 var også ude for et lignende uheld, og det samme var . Den
tidligere tillidsmand, , var også blevet slynget hen ad jorden af en
dør. Hun talte med . Hun talte ikke med
arbejdsmiljørepræsentanten, for hun var jo ikke længere på arbejde. Hun
snakkede med tillidsmanden i forbindelse med, at skaden skulle anmeldes.
Hun ved ikke, om det blev taget alvorligt af de andre, når hun fortalte om
ulykken. De sagde bare, at det havde de også været ude for. Hun tror ikke,
at det var noget, der blev snakket om i virksomheden. Hun vidste i hvert fald
ikke noget om det før ulykken. Det var , der fortalte om de andre,
der havde været ude for det samme. Efter ulykken var hun på værkstedet, for

 havde fortalt, at  også havde fået en dør i hovedet. Hun ville
snakke med ham, men han ville ikke mødes med hende. Hun tror, at det var,
fordi han var bange for at miste sit arbejde, at han ikke ville blandes ind i det.
Hun fik ikke talt med ledelsen, og hun ved ikke, om  gik videre til
ledelsen med det. Hun ved ikke, om busserne er blevet repareret, så noget
lignende ikke kan ske igen. Busserne er blevet udskiftet nu. Hun ville have
fortsat med at arbejde, til hun var 65. Hun var med i efterlønsordningen og
kunne gå på pension som 62- eller 63-årig, men det havde hun ikke råd til.

 har supplerede forklaret, at hun ikke ved, hvad det er begrundet
med, når det fremgår af stævningen, at busdøren var defekt og mangelfuld.
Måske er det, fordi der skal være en sikkerhedsforanstaltning, så luften siver
ud, og man kan skubbe døren op, hvis man kommer til at trykke på knappen,
inden man har låst døren op. Måske er det det, der menes med, at døren var
defekt. Døren virkede ikke, som den skulle, uden den sikkerhedsforanstalt-
ning. Foreholdt, at det i stævningen er oplyst, at det var et tilbagevendende
problem, har  forklaret, at hun ikke vidste, at døren kunne
springe op. Foreholdt, at det i stævningen videre er oplyst, at ledelsen var
opmærksom på problemet, men ikke gjorde noget ved det, har hun forklaret,
at hun ikke har påtalt det, og at hun ikke ved, om andre har gjort dette.
Forevist de billeder, der er fremlagt i sagen, har  udpeget, hvor
knappen til at åbne døren var placeret på bussen. Hun kunne ikke høre, om
der kom luft på, da hun trykkede på knappen. Foreholdt, at vidner
sandsynligvis senere vil komme og oplyse, at det tydeligt kan høres, når der
kommer luft på, har  forklaret, at der måtte have været luft på,
siden døren sprang sådan op, men at det ikke var noget, som hun kunne høre.
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Forevist et billede af en busdør har  forklaret, at håndtaget er til
at åbne døren med manuelt, hvis bussen har stået uden tryk på i lang tid, og
luften er sivet ud. Når hun kom hen til sin egen bus om morgenen, så var
luften sivet ud, og så kunne hun åbne døren ved at skubbe den til siden med
hånden. Døren kunne åbnes manuelt uden tryk. Hun kørte i den samme type
bus som den, hun kom til skade med. Der var mange forskellige bustyper.
Der var gamle busser, som den type på billederne, og nogle helt nye busser.
Der var både Scania og Volvo. Hun kan ikke huske dem alle. Hendes egen
bus har ikke gjort det samme som den bus, hun kom til skade med. Hun er
måske aldrig kommet til at trykke på knappen, mens hendes bus var låst, da
hun altid vidste, om den var låst. Hun kørte i den pågældende bustype fra
omkring et års tid efter, at hun blev ansat, og frem til ulykken. Indimellem
har hun kørt i andre busser. Da hun trykkede på knappen foran på bussen,
skete der ingenting, og hun hørte ikke noget. Den stod med tryk på, og det
var derfor, at døren kunne springe op. Hendes kollega må have lukket bussen
ved at trykke på knappen og låse døren. Det, som hun gjorde, var at trykke
på knappen og låse døren op. Hun burde i stedet have låst døren op og så
trykket på knappen. Det gik først op for hende, at døren var låst, da hun
trykkede på knappen. Hun trykkede ikke på knappen igen, da hun regnede
med, at luften ville sive ud, ligesom den plejede at gøre, når man gjorde det i
den forkerte rækkefølge. Når hun tidligere havde gjort det i den forkerte
rækkefølge, så kunne døren åbnes manuelt. Hun kunne ikke mærke nogen
modstand, da hun satte nøglen i og låste døren op. Hun kunne dreje nøglen
rundt, og da hun gjorde dette, så sprang døren op. Hun kunne ikke høre, at
gummilisterne arbejdede, efter at hun havde trykket på knappen. Når
busdøren er åben, stikker den ikke ud fra bussen, men under åbningen stikker
den ca. 40 centimeter ud fra siden af bussen. Hun sad på hug foran busdøren,
da hun låste den op. Man kunne godt sidde anderledes, men det gjorde hun
ikke. Hvis der ikke havde været trykket på knappen til automatisk døråbning,
inden hun satte nøglen i cylinderen for at låse op, så var der ikke sket noget.
Det var fordi, døren ikke kunne komme af med luften stille og roligt. Den
havde hele trykket i sig. Hvis døren ikke var låst, og hun havde trykket på
knappen, så var døren bare åbnet. Det tryk, den skulle bruge til at åbne med,
blev ophobet og kom ud på én gang. Hun havde ikke en forventning om, at
døren gik op, da hun drejede nøglen, da hun normalt også skulle aktivere
døråbningen ved at trykke på knappen. Under normale omstændigheder
skulle hun først trykke på knappen og derefter låse døren op. Det var hendes
erfaring, at når hun kom til at trykke på knappen, og døren var låst, så gik
lufttrykket af, hvorefter hun kunne åbne døren. Sådan er det sket før, når hun
er kommet til at trykke på knappen først. Hun har før prøvet at trykke på
knappen og derpå låse døren op, uden at døren er sprunget op. Der er sådan
en sikkerhedsmekanis-me, hvor luften siver ud, når man trykker på knappen.
Det var der så ikke på denne her bus. Hvis hun havde vidst, at døren var låst,
så havde hun først låst den op og derefter gået hen til knappen og trykket på
den. Hun regnede ikke med, at døren var låst, fordi hun lige havde set sin
kollega gå fra bussen.  har været ud for, at døren sprang op. Hun ved
ikke, om blev ramt af døren.  vil komme og afgive forklaring om
sit eget uheld. Hun har fået at vide, at døren også er sprunget op for ham,
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men hun ved ikke, om den ramte ham.  fik døren i hovedet og flækkede
et øjenbryn.  blev slynget hen ad gulvet. Hun er højrehåndet.

 har forklaret, at han kender , som han har arbejdet
sammen med hos  i Sønderborg. Vidnet var ansat i busselskabet fra
2005 til 2015. Han opfattede  som en god kollega. Hun var stille
og rolig. Da han startede i 2005, var det hos et andet busselskab, der senere
blev overtaget af . Han fik ingen oplæring i betjeningen af busserne,
men skulle bare ud at køre. Han kørte alle typer bus og både land- og
byruter. Der var 3-4 bustyper, og der var meget forskel på, hvordan de
åbnede og lukkede. Det fandt man selv ud af hen ad vejen. Forevist de i
sagen fremlagte billeder har vidnet bekræftet, at det var en 13,7'er. Han er
ikke blevet oplært i at betjene denne bustype udover, hvordan man kører den,
og at der er en rød knap, som man kan trykke på for at åbne døren. Døren
åbner ikke altid, når man trykker på knappen. Det har noget med lufttryk at
gøre, hvornår døren åbner. Knappen til at åbne døren med sad under den
højre forlygte. Nogle gange, når man trykkede på knappen for at åbne døren,
så åbnede den ikke, men sad i spænd med et lufttryk. For at åbne døren måtte
man enten bøvle med den eller prøve at tage luften af. Til sidst var der ikke
andet at gøre end at sparke nederst på døren. Det kunne være farligt, hvis
man ikke kendte til det. Hvis døren er låst, så vil man normalt låse døren op,
og så åbner den. Hvis det ikke sker, så går man hen og drejer på
nødåbningen. Nødåbningen tager normalt luften af, så man bare kan vippe
døren op. Hvis man har en forventning om, at døren er låst op, så trykker
man bare på knappen, og så åbner døren stille og roligt, ligesom når
passagerer skal ind i bussen. Under åbningen stikker døren et godt stykke ud
fra siden af bussen. Han vil antage, at det drejer sig om ca. 15-30 centimeter.
Der var fejl i mange af bussernes låse, hvor hele cylinderen drejede med
rundt, når man drejede nøglen. Hvis låsen virkede, og døren var låst, så
kunne døren ikke åbne. Hvis døren var låst, og man trykkede på knappen,
kunne man ikke høre, at den arbejdede. Så prøvede nogle at rive i døren, og
andre sparkede til den. Hvis vidnet satte tryk på døren, og den var låst, så
ville han tage luften fra, så han kunne skubbe den op. Man kunne tage luften
fra ved at trykke på knappen igen, men det var ikke altid, at det virkede. Hvis
nødåbningen ikke kunne tage luften af døren, så kunne man ikke få luften af.
Det er meningen, at nødåbningen skal kunne tage luften af døren, men på
nogle af busserne virkede det ikke. Hvis vidnet gik ud fra, at en bus var ulåst,
og trykkede på knappen, men at døren alligevel ikke åbnede, så ville han ikke
automatisk vide, at døren var låst. Der kunne have dannet sig et vakuum.
Åbnede døren ikke, så ville han prøve med nøglen og se, om den var låst.
Normalt ville han kigge ned og se, om døren stod i spænd. Stod den i spænd,
så ville han give den et spark. Hvis man trykkede på knappen, og døren ikke
åbnede, så skulle man fejlsøge selv. Vidnet ville bruge nødåbneren i
nødstilfælde. Når han trykkede på knappen, og døren ikke åbnede, så var det
forskelligt, hvad han ville gøre. Han ville nok dreje på knappen til
nødåbningen, for så ville der normalt ikke være luft i. Så ville man kunne
åbne døren ved at trykke på den med en finger, men det virkede heller ikke
altid. Virkede det ikke, ville der stadig være luft i døren. Hvis han trykkede
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på knappen, og der ikke skete noget, så ville han nok altid bruge
nødåbningen og prøve at tage luften af. Han vidste, at den ville gå meget
hårdt op, hvis han ikke gjorde noget for at fjerne trykket. Det er på grund af
hans erfaring, at han ved, at døren kunne åbne hårdt. Han ville ikke være i
nærheden af den, hvis han vidste, at det ikke virkede. Han lærte at sparke til
døren, dengang han tog kørekort. Forevist en drejeknap på et af de billeder,
der er fremlagt i sagen, har vidnet forklaret, at knappen havde med
nødudgangen at gøre. Den var beregnet til at åbne døren i alle tilfælde og
ikke kun, når døren ikke var låst og ikke åbnede. Hvis døren ikke åbnede
efter tryk på den udvendige knap foran på bussen, så ville det efter hans
opfattelse være naturligt for en chauffør uden hans erfaring at prøve at låse
døren op. Han har selv tidligere prøvet, at døren sprang uventet op, efter at
han havde trykket på knappen. Mange andre på arbejdspladsen havde haft
lignende oplevelser. Det var noget, der blev talt om. Han har skrevet mange
sedler til værkstedet, men det var ikke det, de gik mest op i. Der var hele
tiden en masse busser, der var i stykker, og som skulle ud at køre, så sådan et
dørproblem kunne værkstedet ikke se det store i. Vidnet gav værkstedet
besked om, at det var livsfarligt med de døre, og at nogen ville komme til
skade, hvis de ikke fik styr på det. Han skrev på sedlerne i de bøger, der lå i
busserne. Sedlerne smed han op til værkstedet, men han ved ikke, hvad der
skete med dem derefter. Når han gik op til værkstedet, så bad de ham om at
tage den med lederen. Lederen svarede arrogant, at hvis man ikke kunne lide
at være der, så kunne man bare stoppe. Når han sagde, at det ikke kunne
passe, at de skulle sætte livet på spil for at åbne dørene, så fik han at vide, at
værkstedet ikke havde tid til at lave det. De havde en masse busser deroppe,
og vidnet skulle tænke på, at busserne skulle ud at køre, og at busselskabet
fik bøder af Sydtrafik, hvis de ikke kom ud at køre. Han fik indtryk af, at han
ikke skulle brokke sig over dørene. Han havde hørt andre kolleger brokke
sig, men de stoppede efterhånden, fordi de blev truet. Nogle blev truet med
at blive afskediget, mens andre blev mobbet med, at de var svæklinge og
andet i den stil. Vidnet kender nogen, der har fået en finger i klemme i døren,
men det var ikke noget, der blev meldt. Vidnet kan ikke huske, hvornår han
første gang blev bekendt med, at dørene kunne åbne pludseligt. Det havde
været et problem meget længe. De kørte med slidte busser. Forevist et af de
billeder, der er fremlagt i sagen, har vidnet forklaret, at den pågældende
bustype kunne have store problemer med hensyn til døråbningen. Man kunne
blive sat til at køre i den pågældende type bus, hvis der var noget galt med
ens egen. Der var ikke nogen specifik oplæring i at åbne bussen eller sat
advarselstrekanter op om ikke at åbne døren ved at trykke på den udvendige
knap og derefter låse døren op. Han oplevede mange gange, at døren sprang
op på en uventet måde. Det skete i hvert fald mere end 10 gange med nogle
af busserne, der var rigtig slemme til at lave vakuum.

 har supplerende forklaret, at han stoppede i busselskabet i
2015 på grund af nedskæringer. Sedlerne til værkstedet blev lagt i værkstedet
postkasse. Det med at dørene sprang op, gjaldt ikke for passagererne, for der
havde chaufføren åbnet døren. Lederen, som vidnet talte med, var 

. Det var ham, der sagde, at hvis vidnet ikke kunne lide at være
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der, så kunne han smutte. Vidnet har kørt i busser af den i sagen omhandlede
type. Problemet med dørene blev nævnt for sikkerhedsrepræsentanten, 

. Man nævnte det mange gange, indtil man blev indkaldt til samtale
med lederen. Så stoppede man med at nævne problemer, for så vidste man, at
det ikke varede længe, før man røg ud. Når man sagde det til
sikkerhedsrepræsentanten, så blev man kaldt ind til lederen. Vidnet havde til
sidst droppet at sige alt.

 har forklaret, at han er 70 år. Han kender 
 som arbejdskollega. Han kan ikke huske, hvornår han blev ansat i

busselskabet. Hans indtryk af  var, at hun var en pligtopfyldende og
dygtig chauffør. Han så ikke, hvor ulykken skete, men han skulle til at gå i
gang med sin tjeneste, da han mødte , der var på vej ind til
stationsbygningen. Han sagde godmorgen og spurgte, om hun var syg. Hun
var kridhvid i hovedet. Hun fortalte så en historie om, at hun havde fået en
busdør i hovedet og havde hovedpine. Vidnet har været gift med én, der led
af migræne, så han kender udtrykket. Han sagde til , at hun skulle gå til
læge. Vidnet skulle påbegynde sit arbejde, så han gik over til sin bus og hørte
ikke mere. Han kan huske, at  fortalte, at døren havde siddet i klemme,
hvilket skete tit. De busser, de kørte med, havde kørt over 1 mio. kilometer,
så der var slitage. Det skete, at dørene satte sig fast, og at man skulle skubbe
eller sparke til dørene for at åbne dem. Han kan ikke huske i detaljer, hvad

 fortalte om ulykken udover, at hun havde fået en dør i hovedet, og at
hun havde det virkelig skidt. Det skete ofte, at døren satte sig fast ved nogle
af busserne. Dørene blev åbnet mange gange om dagen, og de blev slidt, så
det var der ikke noget at sige til. Vidnet har selv været ude for, at der,
engang, hvor han skulle til at køre, sad en dame i klemme i døren. Han har
oplevet problemer med at åbne døren udefra. Døren ville ikke lukke op, og
pludselig kom den med det samme. Normalt prøvede han i sådanne
situationer at lirke døren op, men  havde åbenbart været uheldig. Vidnet
havde talt med værkstedet om problemet, og de havde bedt ham om at kigge
på speedometeret. Den bus, som vidnet kørte i, havde kørt 1,4 mio.
kilometer, så det hele på bussen var slidt. Værkstedet kendte til problemet,
men han ved ikke, om ledelsen også kendte til det. Kollegaerne talte om, at
dørene sprang op, men der var mange ting. De vidste, at de skulle have nye
busser, så de passede deres job så godt, som det var muligt. Man kunne godt
åbne døren med den udvendige knap, og så kom den op med et ordentligt
knald. Vidnet har ikke fået en dør i hovedet, men han har oplevet, at døre
åbnede med et ordentligt knald. Han ved ikke, om det var kendt, at det
kunne ske, men det skete. Han har ikke talt med sin arbejdsmiljø- eller
tillidsrepræsentant om udfordringerne med dørene.

 har supplerende forklaret, at da han mødte 
 uden for rutebilstationen, må det have været efter, at hun var

kommet til skade. Hun var kridhvid i hovedet og lignede én, der havde
hovedpine. De var begge lige mødt ind til tjeneste. Forevist de i sagen
fremlagte billeder har vidnet bekræftet, at han har kørt i den pågældende
bustype. Man åbner fordøren ved at trykke på en knap, der sidder ved den

L

L

L

L

L

K

K

E



Side 17/28

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D30

ene forlygte. Hvis døren havde sat sig i klemme, kunne man høre, at den
arbejdede. Så kunne man give døren et skub og hjælpe den op. Nogle gange
skulle man trykke hårdt. Døren kunne åbne hårdt. Hvis man trykkede på
knappen igen, så lukkede døren, og det tog trykket af. Knappen til nødåbning
kunne også bruges til at åbne døren med, men den var gammel og virkede
måske ikke. Hvis han kom over til en bus, og døren ikke åbnede, når han
trykkede på knappen, så ville han trykke på knappen igen, så trykket gik af,
inden han låste døren op. Gjorde man ikke dette, så var døren nærmest
umulig at låse op. Han kan ikke huske, hvornår på dagen det var, at han
mødte , udover at det var tidligt. Han gik ud fra, at hun var
kommet til skade den dag, hvor han mødte hende. Han vurderer ikke, at det
kunne være flere dage før.

 har forklaret, at han var arbejdsmiljørepræsentant i i
2015. Han havde været ansat i busselskabet siden 2008. Han var
arbejdsmiljørepræsentant frem til 2016, og han var valgt af sine kollegaer.
Det var således et tillidshverv, og han skulle gøre, hvad han kunne, for at
medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø blev opretholdt. Hvis andre
chauffører faldt over noget, som de ikke syntes var okay, så kom de til ham.
I de fleste tilfælde undersøgte han sagen. Var der hold i det, så gik han videre
med det i arbejdsmiljøgruppen. Hans chef dengang var . De
forsøgte at finde en løsning på det. Ved møderne havde vidnet ikke indtryk
af, at ledelsen prøvede at nedtone problemerne. Problemerne blev løst, når
det var muligt. Somme tider blev et problem ikke løst samme dag, men der
blev taget hånd om det. Der er ikke en eneste, der er kommet til vidnet med
problemer med dørene. Foreholdt, at  har forklaret, at han har
nævnt sådanne problemer over for ham, har vidnet forklaret, at han i hvert
fald ikke husker dette. Hvis nogen havde nævnt noget sådant, så havde de
noget, der kaldtes "Trekløvermøder", hvor og
tillidsmanden deltog. De sad i gruppemøder og løste de problemer, der måtte
være. De indkaldte nogle gange en af de ansatte på værkstedet til at deltage i
møderne, hvis der var emner, der havde relation til værkstedet. Han kan ikke
erindre, at  har sagt til ham, at der var problemer med dørene.
Vidnet havde ikke indtryk af, at folk var bange for at komme til ham, hvis
der var noget galt. Så vidt han husker, var det hans chef, ,
der fortalte ham, at  var kommet til skade. Det havde været
naturligt, at hun var kommet til vidnet, men det gjorde hun måske ikke, fordi
hun var sygemeldt. Han kan ikke huske, hvad fortalte, udover at der var
sket noget med døren på grund af lufttrykket. Vidnet gik over på værkstedet
og fik dem til at forklare, hvad proceduren er. Han fik oplyst at der er seks
sekunders forsinkelse, hvorefter trykket går af døren igen. Systemet fungerer
sådan, at dørene bliver åbnet ved hjælp af lufttryk. Hvis man trykkede på
knappen, og døren ikke gik op, så var døren låst. Forklaringen fra værkstedet
var, at hvis man trykkede på knappen, så gik der seks sekunder, hvorefter
trykket blev taget af døren igen. Hvis man satte nøglen i og kunne mærke, at
låsen var svær at åbne, så var det, fordi døren bandt, og der var lufttryk på.
Hvis man ventede, så forsvandt lufttrykket igen. Man kunne ikke mekanisk få
lufttrykket til at forsvinde. Vidnet har selv kørt i den pågældende bustype.
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Hvis man aktiverede døren, og den var låst, så ville man vide, at der var tryk
på. Hvis man hurtigt satte nøglen i, så ville man også vide, at der var tryk på,
for så bandt den. Han har personligt oplevet, at han ikke kunne dreje nøglen.
En af de ansatte,  fik på et tidspunkt en dør i hovedet, men det
var i forbindelse med, at han kørte oplæring, og chaufføren trykkede på
dørkontakten. Vidnet har ikke selv prøvet at få døren i hovedet. Det er
måske, fordi han er mere langsom. Han har ikke kendskab til fortilfælde,
hvor andre chauffører er kommet til skade. Der var én, der hedder ,
som var ansat en overgang, men det var før hans tid. Han ved ikke, hvad der
skete med hende. Han har ikke hørt om, at  er blevet slynget hen
ad gulvet. Det ville han vide, hvis det var sket. Vidnet ville ligesom 

 have brugt sin nøgle til at låse døren op, hvis den ikke åbnede, efter
at han havde trykket på knappen. Han har været bange for, at hans nøgle ville
knække i låsen, hvis den bandt, så han har ikke haft så travlt, når han har
trykket på knappen. Han vidste af erfaring, at lufttrykket forsvandt efter et
stykke tid.

 har supplerende forklaret, at han blev bekendt med reglen om, at
lufttrykket forsvinder efter seks sekunder, da han spurgte sig for hos
værkstedet, efter at  var kommet til skade. Han havde ikke forud
herfor kendskab til reglen med de seks sekunder, men han vidste, at hvis han
ventede, så gik luften af. Det vidste han af erfaring. Han ved ikke, om andre
end de ansatte på værkstedet kendte til, at man skulle vente seks sekunder,
når man forsøgte at åbne døren udefra. Den normale procedure ved oplæring
var vel, at man blev vist, hvordan man kunne åbne døren. De gjorde ikke
noget for at forhindre, at en lignende situation kunne opstå igen, da de ikke
mente, at der var noget problem. Værkstedet havde fortalt, at der var seks
sekunders forsinkelse, og så gik lufttrykket af. På det pågældende tidspunkt
var de omkring 62 medarbejdere i busselskabet, og han har ikke hørt om
lignende episoder før eller efter den tid. I hans verden var der ingen
problemer. I forbindelse med at  havde fået en dør i hovedet og
blev sygemeldt, fulgte de normal procedure om, at hun henvendte sig til
vidnet eller , og der blev lavet en rapport, som blev sendt til
Arbejdstilsynet. Der blev ikke sat advarsler op internt i virksomheden eller
holdt orienterende møder. Han havde været i dialog med værkstedet om
problemet og spurgt, om der var noget, der kunne gøres, og det var der ikke.
Det var værkstedets muligheder for at lave noget om, der afgjorde, hvorvidt
der skulle ændres noget. Værkstedet vurderede, at der ikke var nogen grund
til at tage specielle hensyn. I de 11 år, vidnet var ansat, havde han kun
kendskab til ét uheld og det til trods for, at der var 62 ansatte. Alle havde det
samme problem, hvis der var tryk på. "Problem" er forkert sagt; det var den
normale handlemåde at gøre det. Han havde fået at vide af , at der
havde været en episode, men hun havde ikke fortalt, at der var tale om en
ulykke. Han fik først at vide, at der var sket en ulykke med hende, da han var
inde at snakke med værkstedet om de seks sekunders forsinkelse. De 62
ansatte havde det samme kendskab til, hvordan dørene skulle åbnes og
lukkes. De vidste, at hvis man trykkede på knappen og satte nøglen i, og der
var modstand, så skulle man vente. Det har de fundet ud af ved erfaring. Som
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nyansat er man ikke alene, dér bliver man vist, hvad man skal gøre. Hvis det
er en god oplærer, så vil han sandsynligvis sige, at man skal vente med at
dreje nøglen, til trykket forsvinder. Han kan ikke huske, hvordan han selv
blev oplært, og han har ikke yderligere kendskab til oplæringen i kraft af sit
hverv som arbejdsmiljørepræsentant. Normal procedure var, at hvis man stod
ved en bus og ikke kunne åbne den, så skrev man en seddel på, at den var i
stykker, og gik over til værkstedet med den. Så blev man tildelt en anden
bus. Reparation af busser henhørte under værkstedet. Værkstedet var med til
"Trekløvermøderne", hvis der var noget, man ønskede fra værkstedet, eller
hvis værkstedet ønskede noget. Det kunne f.eks. være, der skulle sættes
øjenskyl op. Det drejede sig om helt almindelige dagligdags problemer,
løsninger eller opgaver. Der eksisterede enkelte ting ved konstruktionen, som
ikke kunne ændres, og som måske heller ikke burde ændres. Han ved ikke,
om det blev vurderet, at der var tale om fejl ved dørene. Der havde ikke
ellers været problemer med den pågældende bustype. I det tilfælde, at døren
ikke fungerede korrekt, så var den blevet repareret, eller reparationen var i
hvert fald blevet sat i ordre. Efter s uheld gik vidnet på
værkstedet, der forklarede om, at trykket forsvinder efter seks sekunder. For
det tilfælde at en dør havde været itu, så var den blevet lavet. Han kan huske,
at han undersøgte på værkstedet og på pladsen, om andre havde oplevet det
samme, og det var der ingen respons på. Han optog en arbejdsskaderapport.
Havde det været et stort problem, så havde systemet opdaget det, og
Arbejdstilsynet ville være vendt tilbage. Det er dem, han havde kontakt til,
og dem, som han spurgte til råds. Han spurgte ikke Arbejdstilsynet til råds i
denne sag. Vidnet har ikke trykket på den udvendige knap igen for at fjerne
trykket. Han har prøvet at åbne en dør med nødtrykket inde fra bussen, men
ikke udefra.

 har forklaret, at han i dag er ansat som driftschef ved
Umove. Han skiftede arbejdsplads fra  2017, da  tabte
busruten, og han blev virksomhedsoverdraget. Han blev ansat hos  i
2009. Han startede som driftsassistent, senere blev han driftschef, og senere
igen blev han områdeleder. I 2015 var han områdeleder med ansvar for
Sønderborg og Haderslev. Han havde personaleansvaret over for
chaufførerne, mekanikerne og funktionærerne. Han havde endvidere ansvaret
for at stille med det busmateriel, der fremgik af kontrakten med Sydtrafik, og
sørge for, at chaufførerne mødte til tiden. Han var også arbejdsmiljøleder for
Sønderborg og Haderslev. Der var en arbejdsmiljøgruppe kaldet
"Trekløveret", hvor arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten også havde sæde.
De havde fire skemalagte møder om året, hvor de drøftede det, der var
foregået i løbet af kvartalet, herunder eventuelle arbejdsskader. De drøftede
også den konkrete sag i arbejdsmiljøgruppen. Ved arbejdsskader skulle
vidnet kontaktes. Det er en del år siden, men han mener også, at han blev
kontaktet i s tilfælde. Han husker ikke præcis, hvor lang tid der
gik, før han havde en samtale med  om skaden. Han udfyldte
ikke anmeldelsen af arbejdsskaden, da han ikke havde adgang til EASY. Han
indsamlede oplysninger om skaden og videregav dem til , der
indrapporterede dem til EASY. Oplysningerne, der fremgår af anmeldelsen,
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fik han fra . Foreholdt beskrivelsen af skaden i anmeldelsen har
vidnet forklaret, at det ikke kunne lade sig gøre. Døren vil åbne i det øjeblik,
hvor knappen aktiveres, hvis døren ikke er låst. Ellers åbner døren ikke uden,
at man låser den op. I det efterfølgende arbejdsmiljøgruppemøde udsendte de
et varsel. Det var sædvanlig procedure, at hvis der skete noget lokalt, så
udsendte de et varsel til alle arbejdsmiljøgrupperne i koncernen, hvis der var
risiko for, at man kunne komme til skade. Vidnet har ikke kendskab til
tilsvarende episoder fra den tid, hvor han var ansat. Foreholdt, at 

 har forklaret, at det var et stort problem med dørene, og at han havde
været på vidnets kontor flere gange og påtalt dette, har vidnet forklaret, at
det har han ingen erindring om. Foreholdt, at  yderligere har
forklaret, at når problemet blev påtalt over for ledelsen, så havde ledelsen
svaret, at hvis man ikke kunne lide at være der, så kunne man finde et andet
arbejde, har vidnet forklaret, at det ikke er sket i forbindelse med den
konkrete sag.  var på hans kontor mange gange, og for ham at
se var  ikke i sit rette element. Han trivedes ikke hos dem. Han
havde mange kontroverser med , og det endte med, at 

 blev afskediget i 2015. Motorreparationer, motorrenovering og
reparationer af gearkasser blev ikke lavet på værkstedet, men alt almindeligt
vedligehold og service på busserne blev udført lokalt. Hvis en chauffør blev
opmærksom på en fejl, så lå der en meldebog i bussen, som chaufføren skulle
udfylde. Der var tale om en bog med gennemslag, hvor den ene side skulle
afleveres på værkstedet, og den anden side blev siddende i bogen, så man
kunne følge det. Det var vidnets indtryk, at værkstedet lavede de ting, der
var brug for. På daværende tidspunkt havde de otte forskellige bustyper fra
forskellige leverandører. Vidnet kan blankt afvise, at der har været nogen på
hans kontor og klage over, at dørene var livsfarlige i forbindelse med
betjeningen af dem. Han har ikke nogen erindring om, at det har været et
tema, der var oppe. Havde det været et tema, så var værkstedet kommet til
ham, og gjorde de ikke dette, så ville chaufførerne være kommet til ham.

 har supplerende forklaret, at hvis han husker rigtigt, så
hørte han første gang om s ulykke ugen efter, at det var sket.
Det var i forbindelse med, at der blev talt om, hvorfor  var syg,
og det var første gang, han fik at vide, at hun var syg. Han husker ikke, hvad
han fik at vide, udover at hændelsesforløbet var, at hun havde fået en dør i
hovedet. Som virksomhed er man forpligtet til at anmelde en arbejdsskade
senest syv dage efter, at skaden er sket. Kom man ind til vidnet og oplyste, at
der var sket en arbejdsskade, så satte de processen i gang. Folk kunne være
syge, uden at der var tale om en arbejdsskade, så hvis han ikke fik at vide, at
der var sket en arbejdsskade, så gjorde han selvsagt ikke noget ved det. I det
øjeblik,  fortalte ham, at det var en arbejdsskade, så anmeldte de
det. Han kan godt se, at der gik en måned fra sygemeldingen til anmeldelsen,
men han husker ikke, hvornår de talte om, at der var tale om en
arbejdsskade. Efter at han var blevet bekendt med skaden, så fortsatte driften
som sædvanligt, men de tog det op i arbejdsmiljøgruppen for at finde ud af,
om det kunne ske igen, og om de havde et problem. Han fik at vide fra
værkstedet, at de ikke havde noget problem, og de fik ikke flere
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henvendelser af denne karakter. Vidnet fik at vide, at hvis man aktiverede
døren for at åbne den, og døren var låst, så ville bussen selv tage trykket af
efter 5-6 sekunder. Vidnet kører ikke bus til daglig, og han kendte ikke
hertil. Han kan ikke svare på, hvordan man blev oplært i 2002, da 

 blev ansat, men da vidnet selv blev ansat, blev man oplært i, hvordan
man åbnede dørene manuelt. Den korrekte måde at åbne døren på var at låse
døren op og trykke på knappen. Hvis man troede, at døren var åben, og
trykkede på knappen, men døren var låst, så kunne man både høre og se, at
den var låst. Så ventede man i seks sekunder på, at døren mistede trykket, og
så kunne man låse den op. Det ved han, fordi han personligt har oplevet det.
Han har både hørt og set det. Han har selv tidligere kørt bus, og han gør det
nu ca. 2-3 gange om året, når der er behov for det. Han har selv været ude
for, at døren har været låst, når han har prøvet at åbne den. Når dette er sket,
så har han ventet, indtil luften er gået af, hvorefter han har låst døren op og
så trykket på knappen igen. Inden han fik besked fra værkstedet om de 5-6
sekunder, så ville han også vente, indtil han kunne låse døren op, eller gå hen
og trykke på knappen igen. Man brugte normalt ikke nødåbningen til at åbne
døren med. Den er til nødsituationer. Han ved ikke, hvad der skete i 2002,
men efter, at vidnet blev ansat i busselskabet, var man aldrig alene som ny,
og man blev instrueret i, hvordan man åbnede bussen. Knapperne på
busserne er forskellige og skjulte, så man skal have vist, hvor de sidder. Man
bliver ikke oplært i alle typer busser på én gang, men i én type ad gangen,
efterhånden som man skal køre i dem. I starten har man én med ude at køre i
14 dage til tre uger. Det er ikke sikkert, at man kommer gennem alle
bustyper i oplæringen, og skal man senere køre i en ny bustype, så bliver man
vist af en anden chauffør, hvordan man skal åbne den. Han ved ikke, om
gamle medarbejdere blev oplært i de nye busser, der kom til, mens de var
ansat. Der kom ikke nye bustyper til, mens vidnet selv var ansat i
busselskabet. Efter virksomhedsoverdragelsen, da de overgik til en ny
kontrakt med en ny vognmand, så blev medarbejderne instrueret i busserne.
Hans erindring er, at værkstedet ikke kendte til, at der tidligere havde været
uheld eller den slags problemer med dørene. Dørene er en sliddel, så
selvfølgelig havde der været døre, der blev efterset, efterspændt og skiftet
ud, men problemet med at døre skulle springe op af sig selv, kendte
værkstedet ikke til. I det varsel, de sendte ud efter s uheld,
informerede de om, at der havde været et uheld, og instruerede de ansatte i,
at lignende uheld kunne undgås. Instruksen gik på, at man skulle låse døren
op først eller afvente, at trykket gik af og så låse op, hvis man ikke havde låst
op, før man prøvede at åbne døren. Han husker ikke, at s s uheld
gav anledning til andre foranstaltninger. Værkstedet og arbejdsmiljø-
repræsentanten havde et tæt samarbejde. Det ville have været mærkeligt, hvis
værkstedet kendte til den slags problemer tidligere. Hvis de kom i besiddelse
af sådanne oplysninger, så skulle de rapportere det. Hændelsen med 
skete før vidnets ansættelse, og den har han ikke kendskab til. Han var ikke
leder dengang, hun blev afskediget. Han fik at vide fra værkstedet, at der
tidligere havde været noget med  men han har ingen information om,
hvad der skete med hende. At den ene del af meldebogen bliver i bussen har
den funktion, at chaufførerne kan følge med i det, de har anmeldt. Man kan
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kalde det for en kvittering for anmeldelse.

 har forklaret, at han er busmekaniker, og at han har arbejdet
som sådan, siden han kom i lære som mekaniker i 1992. Han har siden
efteruddannet sig løbende på kurser. Han ved ikke, om han er blevet
certificeret, men han har bl.a. taget kurser i "ABC", "ABS" og dørstyring.
Han ved nok mere om busser end en almindelig lastbilmekaniker. Han
begyndte i Haderslev i januar 2004. De kan ikke lave alt på værkstedet, men
de laver alt på nær store reparationer og motorreparationer. De er omkring
tre ansatte på værkstedet. De får primært deres opgaver via meldesedler fra
chaufførerne. Tingene bliver lavet, men det er også et prioriteringsspørgsmål.
Bremser er f.eks. vigtigere end en pære i en baglygte. Det er altid en
prioritering. Hvis en bus formodes ikke at være sikkerhedsmæssigt i orden,
så må den holde stille. De fik ikke besked om fra ledelsen, at der var ting, der
ikke skulle laves, men hvis de havde skiftet for mange sideruder i en periode,
så kunne de godt få en henvendelse fra ledelsen om dette. Ellers blev der
lavet de ting, der skulle laves. Han har ikke nogen erindring om, at der i
oktober 2015 blev klaget over busdørene på de 48 busser, der var på
stationen. Han mener ikke umiddelbart, at der har været klager over, at
dørene sprang op uhensigtsmæssigt eller uventet, men de havde selvfølgelig
dørreparationer. Det var reparationer som følge af slid, eller kugler, der faldt
af. Der har også været udvendige dørknapper, som har været defekte.
Knapperne er mekaniske. At dørene skulle klappe op, vil han ikke mene, at
de har fået klager over.

 har supplerende forklaret, at der blev prioriteret i deres
opgaver ud fra, hvad der var bagateller, og hvad der var vigtigt. Hvis en dør
ikke kunne bruges, og folk ikke kunne komme ind i bussen, så var det
vigtigt. Det er værkstedet, der sammen med chaufføren vurderer, hvad der er
vigtigt. Den endelige beslutning om, hvad der skal laves, ligger hos
værkstedet, men det sker i mange tilfælde i samarbejde med chaufførerne, da
de har bedst føling med det. En fejl ved en dørknap er ligesom en pære, der
springer. Trykker man på knappen, og der ikke sker noget, så er der en fejl.
Det kan være, at den udvendige knap ikke virker. Så skal man tage luften af,
gå ind i bussen og skifte knappen. Hvis døren er låst, og man trykker på
knappen, så vil der ske det, at døren lukker igen efter fem sekunder. Det
betyder, at der er en funktionstid for, hvor lang tid det tager at åbne døren.
Det ligger i bussens styrecomputer, at hvis døren ikke er åben inden for fem
sekunder, så bliver den enten trykløs, eller også lukker døren igen. Han ved
ikke, om man kan låse døren op, når den er under tryk, men hvis man kan
dette, så vil han formode, at døren vil gå op. Hans tidligere samlever, 

, er kommet til skade med en dør. Hun var kommet ind som
chauffør og havde åbnet bagdøren oppe fra chaufførpladsen. Så gik hun ned
gennem bussen, låste bagdøren op og fik den i hovedet. Det var en gammel
model Vest 25. Det er ikke den samme type som den i sagen omhandlede
bus. Bussen havde ikke en styrecomputer, men mekaniske kontakter, som
styrede døråbningen. Der har været tilfælde, hvor den indvendige dørkontakt
har været i stykker, men så stopper døren. Hvis man aktiverer den udvendige
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knap, og døren er låst, så vil døren enten blive trykløs eller lukke igen. At
den bliver trykløs betyder, at den vil udligne trykket og prøve at åbne døren.
I de fem sekunder, der går, inden den tager luften af, så prøver den at åbne
døren. Han ved ikke, hvad der vil ske, hvis man låser døren op, inden de fem
sekunder er gået. Det har han ikke prøvet. Han ved ikke, om han deltog i
samtalen med , da  henvendte sig til værkstedet efter

s skade. Vidnet havde hørt, at  var kommet til
skade, men han kan ikke huske, hvem han havde hørt det fra. Hvis der har
været en fejl på bussen, så er den blevet lavet. Hvis de havde en ansat, der
kom til skade, så kom bussen på værksted.

Parternes synspunkter

 har i et påstandsdokument anført følgende anbringender, der er
gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"...
Ad. Ansvar
Det gøres gældende, at sagsøgte er erstatningsansvarlig overfor sagsøger i
anledning af skaden, idet sagsøgte har handlet culpøst ved at have forsømt
sine forpligtelser som arbejdsgiver for sagsøger.

Til støtte herfor gøres det gældende, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt
eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i
arbejdsmiljølovens § 38, idet der ikke i tilstrækkeligt omfang var instrueret i
korrekt og sikker anvendelse af busser når de skulle åbnes med nøgle.
Sagsøger blev ikke instrueret i, hvorledes bussernes døre skulle betjenes
sikkerhedsmæssigt korrekt, og er i øvrigt ikke bekendt med, at der fandtes den
type busser (13,7 meters busser) da hun blev oplært.

Det gøres endvidere gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42, idet
der ved visse bustyper kunne være et faremoment forbundet med, at en låst
dør kunne stå med lufttryk, hvis den udvendige kontakt var aktiveret inden der
blev låst op, med den konsekvens, at døren sprang op med fare for
personskade. Derudover var der ikke skiltning eller anden oplysning om faren
forbundet med at aktivere den udvendige knap og efterfølgende låse døren op
med nøgle.

Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke var
indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i
arbejdsmiljølovens § 45, idet busserne ikke blev vedligeholdt korrekt og idet
busserne opnåede et stort tryk og døren sprang når den udvendige knap blev
aktiveret. Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgte trods opfordringer
herom ikke har fremlagt værkstedsrapporter eller lignende for den pågældende
bus SL 91890, og andre busser af samme type, i perioden fra januar 2010 og
frem til dato.

Endelig gøres det gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med
arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de
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faremomenter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i
arbejdsmiljølovens § 16 og § 17, stk. 2, idet der ved visse bustyper var et
faremoment forbundet med, at en låst dør kunne stå med lufttryk på, hvis den
udvendige kontakt var aktiveret inden der blev låst, med den konsekvens, at
døren sprang op med fare for personskade. Derudover var der ikke skiltning
eller anden oplysning om faren forbundet med at aktivere den udvendige knap
og efterfølgende låse døren op med nøgle.

Det gøres gældende, at sagsøgte ... var klar over at nogle af dørene kunne
springe op, hvis ikke de blev betjent rigtigt. Sagsøger må dermed have været
klar over, at dørene var et problem for medarbejderne, men undlod at
orientere og instruere medarbejderne om dette faremoment.

Ad. Årsagssammenhæng
Det gøres gældende, at sagsøgers hoved- og nakkegener er ulykkesrelaterede
følger.

Til støtte herfor gøres det gældende, at sagsøger både oplevede straks- og
brosymptomer som følge af slaget fra busdøren. Der henvises journaler fra
egen læge ... og til speciallægeerklæring af 30. november 2016 ... hvor der
blandt andet angives, at der ikke er diskrepans mellem sagsøgers subjektive
klager og de objektive fund.

Til yderligere støtte herfor gøres det tillige gældende, at Retslægerådets
besvarelse af 14. marts 2019 angiver, at der kan være årsagssammenhæng
mellem traumet og hovedpine på grund af den tidsmæssige sammenhæng.
Hovedpine kan forstyrre søvnen og give anledning til oplevelse af
hukommelsesproblemer.

Ad. Erstatning og godtgørelse
Det gøres gældende, at sagsøger er berettiget til erstatning svarende til
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste idet  som følge af ulykken
har lidt et indtægtstab, samt godtgørelse for svie og smerte som følge af
ulykken, idet  var sygemeldt i erstatningsansvarsloven § 3's
forstand.
..."

har i et påstandsdokument anført følgende anbrin-
gender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"...
Supplerende sagsfremstilling og anbringender:
Denne sag handler om, hvorvidt sagsøgte har handlet ansvarspådragende i
forbindelse med en hændelse den 23. oktober 2015, hvor sagsøger oplyser at
sagsøger under åbning af en bus dør kommer til skade derved, at døren slår
uventet op, og med stor kraft rammer sagsøger i hovedet.

Sagsøgte imødegår samtlige sagsøgers anbringender og bestrider således at
have handlet ansvarspådragende.

Sagsøger har til sagsøgte forklaret følgende i forbindelse med udfyldelsen af
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anmeldelsen af arbejdsulykken ... "lukker døren til bussen via udvendig
kontakt, men har glemt noget og åbner derfor døren med bus nøglen. Da
døren jo fortsat står med tryk på, springer døren pludselig op og rammer

 i hovedet".

Sagsøgte kender kun til hændelsesforløbet ud fra sagsøgers forklaring, fordi
der ikke er nogle vidner til hændelsen. Sagsøgte kan derfor hverken be- eller
afkræfte at der er sket en hændelse som gengivet af sagsøger, hvorfor
hændelsen bestrides at være sket eller fundet sted som påstået.

Muligheden for at hændelsen kan være sket som påstået foreligger imidlertid
for visse typer af de busser som sagsøgte rådede over på daværende
tidspunkt. Det forudsætter imidlertid en betjeningsfejl fra chaufførens side.
Normal procedure for åbning af en busdør er, at man først låser døren op,
hvorefter man aktiverer døråbneren. Ved denne fremgangsmåde vil busdøren
åbne stille og roligt uden nogen fare for at springe op. Hvis man derimod
aktiverer døråbneren inden man har låst busdøren op, så kan døren naturligt
nok ikke åbne, men vil stå i spænd i en let skrå position. I og med at
døråbneren er aktiveret, vil der opbygges et tryk som muliggør en kraftigere
åbning af døren end normalt, hvis døren herefter låses op. Såfremt sagsøger
have gjort dette, ville rette måde at åbne døren på herefter være at aktivere
døråbneren igen, hvorved døren vil lukke igen og ikke stå i spænd og trykket
sænkes. Herefter vil det være muligt at låse døren op og aktivere døråbneren
igen, uden risiko for at døren springer op. Der er således ikke tale om at
dørene altid står med tryk på, sådan som sagsøgers forklaring kan tolkes.

Sagsøger er ikke ubevidst om korrekt procedure for åbning og lukning af
dørene på denne måde. Sagsøger blev ansat hos sagsøgte den 6. august 2002
og havde på hændelsestidspunktet således mere end 13 års erfaring som
chauffør hos sagsøgte og kender derfor procedurerne for åbning og lukning af
busdørene. Sagsøger er både blevet instrueret herom af sagsøgte, ligesom
sagsøger formodes at have modtaget relevant uddannelse herom i forbindelse
med at sagsøger har gennemgået en egentlig uddannelse for at blive faglært
chauffør.

Det bestrides endvidere at der skulle være nogen fejl eller defekt ved bussens
dør. Sagsøgtes busser bliver løbende vedligeholdt og serviceret af såvel
sagsøgtes eget interne værksted såvel som på eksternt værksted ved større
reparationer. På intet tidspunkt er der registreret fejl eller mangler ved nogen
af sagsøgtes busser i relation til dørene. Sagsøgte kan ikke fremlægge nogle
bilag på dette, fordi systemet hos sagsøgte i 2015 var sådan, at chaufførerne
noterede i en notesbog og afleverede det i en postkasse, såfremt de måtte blive
opmærksomme på at noget skulle repareres eller på anden måde udbedres.
Ligeledes bliver alle sagsøgtes busser løbende synet og har til enhver tid været
godkendte.

Ligeledes bestrides det at der har været tale om et tilbagevendende problem
hos sagsøgte og at det skulle være blevet påtalt. Sagsøger har været opfordret
til at oplyse, til hvem i ledelsen sagsøger har påtalt dette ... men opfordringen
er ikke imødekommet.

Det gøres på den baggrund gældende at sagsøgte ikke har udvist
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ansvarspådragende adfærd i forbindelse med sagsøgers påståede
tilskadekomst.

Sagsøgte bestrider endvidere at sagsøger har ført bevis for at der skulle være
medicinsk årsagssammenhæng mellem den påståede hændelse og de gener
som sagsøger påberåber sig at have pådraget og som har ført til en senere
sygemelding og varigt arbejdsophør.

Det gøres gældende at Retslægerådets udtalelse støtter sagsøgtes indsigelse
mod årsagssammenhængen, da eneste moment som taler for en
årsagssammenhæng er tidsfaktoren. Imidlertid har sagsøger først søgt læge 5
dage efter hændelsen i hvilken forbindelse sagsøger har oplyst at have "fået en
busdør ind på tindinge regionen i venstre side: Har arbejdet videre men nu
(min fremhævning, red.) hovedpine, kvalme". Ved denne konsultation
konstateres endvidere ingen synlige skader i form af bule, mærker eller
lignende som kan sandsynliggøre slaget mod tindinge regionen. I mangel af
tidstro oplysninger om symptomer i forbindelse med traumet, såkaldte
strakssymptomer, kan beviset for medicinsk årsagssammenhæng ikke anses
for løftet.

Det gøres endvidere gældende at den bevismæssige usikkerhed der måtte være
omkring den påståede hændelse i det hele må komme sagsøger bevismæssigt
til ugunst. Således melder sagsøger sig blandt andet ikke syg den pågældende
dag, men har fuldført sin vagt. Efter weekenden arbejder sagsøger mandag,
tirsdag og onsdag, hvorefter sagsøger melder sig syg uden at overfor sagsøgte
at angive at der er tale om følger efter en arbejdsskade. Det er først mere end
en måned senere at sagsøger oplyser at have været udsat for en arbejdsskade,
hvilket fører til anmeldelsen den 27. november 2015.

Sagsøgte har ikke størrelsesmæssige indsigelser til det opgjorte krav på
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte.

Som led i gennemførelsen af hovedforhandlingen er spørgsmålet om erstatning
for tab af erhvervsevne udeladt.
..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen, herunder s forklaring sammenholdt med de
forklaringer, der er afgivet af ,  og 

, sammenholdt med de lægelige oplysninger, lægges det til
grund, at  den 23. oktober 2015 blev ramt i tindingen af en
busdør i forbindelse med sit arbejde som buschauffør.

På ulykkestidstidspunktet havde  efter det oplyste arbejdet som
buschauffør i ca. 13 år, og hun har forklaret, at hun havde kørt i den
pågældende bustype fra omkring et års tid efter, at hun blev ansat. Det
fremgår endvidere, at  i 2007-2008 gennemgik en
erhvervsuddannelse som buschauffør på EUC Syd.

Retten finder, at åbning af en busdør må anses for at være en ganske
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ukompliceret og sædvanligt forekommende arbejdsopgave for en chauffør,
hvilket – sammenholdt med s erfaring og uddannelse – skal
tillægges betydning ved vurderingen af busselskabets instruktions- og
tilsynsforpligtelse.

Retten finder endvidere, at det skal tillægges betydning, at der er tale om en
handling, som ud fra en objektiv vurdering ikke har indeholdt særlige
faremomenter. Det bemærkes herved, at der i offentligretlige forskrifter alene
ses at være fastsat krav om klemsikring af automatiske udstigningsdøre i
busser, jf. herved pkt. 9.07.002 (6) i bekendtgørelsen om Detailforskrifter for
Køretøjer.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at den korrekte måde at åbne døren
på ville være først at låse døren op og derefter åbne døren ved at trykke på
knappen foran på bussen.

 har forklaret, at hun gik ud fra, at hendes kollegas bus ikke var
låst, og at hun trykkede på den udvendige knap foran på bussen for at åbne
døren.  har endvidere forklaret, at hun ikke trykkede på knappen
igen, da hun regnede med, at luften ville sive ud, ligesom den plejede at gøre,
når man gjorde det i den forkerte rækkefølge.

Det må således lægges til grund, at  både var bekendt med den
korrekte måde at åbne døren på og med, at et tryk på knappen foran på
bussen bevirkede, at der blev skabt et lufttryk inde i døren for at åbne denne.

,  og  har forklaret, at trykket
automatisk forsvinder efter 5-6 sekunder, hvis døren er låst og forsøges
åbnet ved at trykke på den udvendige knap.

Der er ikke blevet foretaget en undersøgelse af døren på den i sagen
omhandlede bus, og det kan efter de afgivne forklaringer ikke lægges til
grund, at dette sikkerhedssystem var ude af funktion den 23. oktober 2015.

På baggrund af de forklaringer, der er afgivet af  og 
, finder retten heller ikke, at det kan lægges til grund, at

der generelt var problemer med dørene i busserne, som kan føre til, at der har
påhvilet busselskabet en skærpet instruktions- og tilsynsforpligtelse. Det
bemærkes herved navnlig, at s detaljerede forklaring om, at han
selv havde prøvet, at døren sprang uventet op, efter at han havde trykket på
knappen, at mange andre på arbejdspladsen havde haft lignende oplevelser, at
han skrev sedler til værkstedet og gav værkstedet besked om, at det var
livsfarligt med de døre, og at nogen ville komme til skade, hvis de ikke fik
styr på det, samt at når han sagde til , at det ikke kunne
passe, at de skulle sætte livet på spil for at åbne dørene, så fik han at vide, at
værkstedet ikke havde tid til at lave det, ikke er blevet bekræftet af 

,  og .
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Efter det anførte finder retten det ikke bevist, at busselskabet har tilsidesat
sin instruktions- eller tilsynspligt og af denne grund har handlet
ansvarspådragende over for , eller at busselskabet har handlet
ansvarspådragende over for hende som følge af mangelfuld vedligeholdelse af
bussen.

Herefter, og da det, der i øvrigt er anført af , ikke kan føre til
noget andet resultat, frifinder retten busselskabet.

I sagsomkostninger skal 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for 
 betale 50.907,76 kr. til busselskabet. Beløbet er fastsat således, at

50.000 kr. dækker udgifter til advokatbistand, og 907,76 kr. dækker
udgiftter til vidneførsel. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er
eksklusive moms, da det ikke er oplyst, at busselskabet ikke er
momsregistreret.

Retten har lagt vægt på sagens økonomiske værdi, omfanget af
skriftvekslingen og hovedforhandlingens varighed, herunder at sagen har
været forelagt for Retslægerådet.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, , frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgte, 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar
for , inden 14 dage betale 50.907,76 kr. til 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Niels Deichmann
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Sønderborg, den 6. november 2019.

Conny Borup, specialfuldmægtig
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