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Øresundsbrons resultat för årets första nio månader blev ett överskott på 322 miljoner DKK före
värdeförändringar, vilket är en förbättring på 59 miljoner DKK jämfört med samma period förra
året. Det beror främst på ökade vägintäkter och lägre räntekostnader.

På Øresundsbron fortsätter även under årets tredje kvartal samma trafikutveckling som tidigare under året.
Fritidsresandet med Bropass ökar, med 3,9%, liksom frakttrafiken, som ökar med 3,7%, samtidigt som
bilpendlingen går tillbaka med 9,2%.

- Bropass-försäljningen ökar stadigt, precis som tidigare. Det är vi glada för, särskilt mot bakgrund av de
konjunkturer som råder i vår omvärld. Vi har medvetet gjort stora satsningar på att öka fritidsresandet och
dessa har slagit väl ut. Alltfler danskar och svenskar upptäcker möjligheter på andra sidan sundet på sin
fritid, så den sidan av integrationen har verkligen tagit fart, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för
Øresundsbron.

Øresundsbron har nu 269.000 Bropass-kunder, vilket överträffar årets uppsatta mål. Vid årsskiftet var de
241.000.

Passagerartrafiken med tåg ökade med 5,1%. Under perioden har 8,2 miljoner människor rest över
Øresundsbron med tåg. Samtidigt har 11,3 miljoner människor rest över i bil.

Vägintäkterna ökade med 30 miljoner DKK.

Driftskostnaderna minskade med 3 miljoner DKK till 206 miljoner DKK och rörelseresultatet blev ett överskott
med 836 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 38 miljoner DKK jämfört med samma period 2011.

Räntekostnaderna är 514 miljoner DKK, vilket en minskning med 21 miljoner DKK jämfört med samma period
förra året. De minskade ränteutgifterna är primärt en följd av en historiskt låg räntenivå i Europa och en
avtagande inflationstakt i förhållande till tidigare år.

Resultat före värdeförändring blev ett överskott på 322 miljoner DKK, vilket är en förbättring på 59 miljoner
DKK. 
 

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

  Jan-Sept 2012
Jan-Sept
2011 Udveckling

Intäkter väg  862 832 30

Intäkter järnväg  363 353 10

Övriga intäkter 15 15 0



  Jan-Sept 2012
Jan-Sept
2011 Udveckling

Summa intäkter 1.240 1.200 40

Driftskostnader -206 -209 3

Avskrivningar -198 -193 -5

Rörelseresultat 836 798 38

Finansiella poster -514 -535 21

Resultat före värdeförändring 322 263 59

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -185 -672  

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*  -164 108  

Periodens resultat -27 -301  

 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till
marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster.
Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga. 
 

 

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-september 2012

  Personbilar etc * Lastbilar Bussar Totalt

Trafik per dag 2012 17.905 1.016 120 19.040

Trafik per dag 2011 18.595 979 131 19.705

Förändring -3,7 % 3,7 % -8,2 % -3,4 %

Marknadsandel 2012** 80,0 % 51,0 % 65,9 % 77,6 %

Marknadsandel 2011** 79,3 % 49,4 % 66,4 % 76,9 %

Förändring (procentenh.) 0,7 % 1,6 % -0,5 % 0,7 %

 

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar. 
** Gäller perioden januari-august

För mer information, kontakta 
Caroline Ullman-Hammer, Øresundsbrons verkställande direktör, 040-676 60 00




