
ÅRSREDOVISNING 2012: FORTSATT
RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR ØRESUNDSBRON
Press | 2013-01-31

Øresundsbron redovisar en resultatförbättring på 96 miljoner DKK jämfört med 2011.

Under 2012 ökade lastbilstrafiken på Øresundsbron, och bron blev marknadsledande, med över 50 procent
av fraktmarknaden. Därmed är Øresundsbron för första gången störst inom all slags fordonstrafik över
sundet.

För personbilar och bussar har marknadsandelarna stigit till 81 respektive 67 procent.

Totalt sett har trafiken över Øresundsbron gått tillbaka med 3,4 procent under 2012, som en följd av den
svaga konjunkturen i Danmark och Sverige. Det är framför allt bilpendlingen som minskar. Men ökningen av
den mer lönsamma frakttrafiken, liksom ökad fritidstrafik, ledde till ökade vägintäkter. Tillsammans med
sjunkande ränteutgifter betyder det en resultatförbättring med 96 miljoner DKK till 371 miljoner DKK (före
värdeförändring).

Antalet BroPass-kunder har under 2012 ökat från 242.000 till 272.000, vilket är en bra bit över uppsatt mål.
Under hösten 2012 infördes snabbtursrabatten med BroPass, vilket medverkade till ökningen av
fritidstrafiken.

- Vi gläder oss åt att vårt målmedvetna arbete att skapa attraktivare lösningar för fritids- och fraktkunder har
fått så bra respons. Vi fortsätter våra satsningar på frakt- och fritidstrafiken, och räknar med att kunna öka
våra intäkter även under 2013, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

  Jan – dec
2012

Jan – dec 2011 Utveckling

Intäkter väg 1.094 1.055 39

Intäkter järnväg 482 470 12

Övriga intäkter 21 20 1

Summa intäkter 1.597 1.545 52

Driftskostnader -288 - 288 0

Avskrivningar -263 -258 -5

Rörelseresultat 1.046 999 47

Finansiella poster -675 -724 49

Resultat före värdeförändring 371 275 96



  Jan – dec
2012

Jan – dec 2011 Utveckling

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -157 -1.390  

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* -135 49  

Årets resultat 79 -1.066  

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

Vägtrafiken på Øresundsbron under 2011 och 2012

  Personbilaretc.* Lastbilar Bussar Totalt

Trafik per dag 2011 18.042 981 122 19.146

Trafik per dag 2012 17.364 1.008 114 18.486

Förändring -3,8% 2,7% -6,9% -3,4%

Marknadsandel 2011** 80,0% 49,7% 66,8% 77,5%

Marknadsandel 2012** 80,6% 51,2% 66,7% 78,1%

Förändring 0,6% 1,5% -0,1% 0,6%

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

För mer information, kontakta Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron, tel. nr. 040-676 60 00


