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Starkaste trafiktillväxten på 6 år Øresundsbro Konsortiets resultat under tredje kvartalet 2014
blev ett överskott på 640 miljoner DKK före värdeförändringar, 144 miljoner DKK mer än
motsvarande period förra året. Nu ser bron dessutom den starkaste trafikökningen sedan 2008.

Under årets första tre kvartal syns en ökning av vägtrafiken på 3,6 procent. Av det estimeras 2
procentenheter vara effekt av tågstrejken i juni, då många valde att köra bil över bron. Även om man räknar
bort strejkeffekten, är detta den största ökningen sedan 2008.

Tillbakagången i pendlingen börjar avta. Samtidigt fortsätter de senaste årens framgångar inom fritids- och
frakttrafik.

I synnerhet är utvecklingen god under sommar- och höstmånaderna. Det är då särskilt fritidstrafiken som är
markant. Under 2014 har den totalt sett ökat med 7,7 procent. Det innebär 108.283 fler passager med
 fritidsavtalet BroPass, som ger halvt pris på turen över bron, än under samma period förra året. Per dygn är
det en ökning med i genomsnitt 396 bilar.

Frakttrafiken har ökat med 4,9 procent i år. Øresundsbron har 52,8 procent av fraktmarknaden över
Öresund.

Intäkterna från vägtrafiken steg med 57 miljoner DKK. Intäkterna från järnvägen är indexreglerade och
påverkas inte av trafikmängden. Minskningen av järnvägsintäkterna beror på en justering i indexregleringen.
Driftskostnaderna har minskat med 5 miljoner DKK. Det ger ett rörelseresultat på 930 miljoner DKK, vilket är
en förbättring med 56 miljoner DKK.

Den räntebärande nettoskulden minskade med 922 miljoner DKK under årets första nio månader, vilket
påverkat det finansiella resultatet. Den minskade skulden har, tillsammans med låg inflation och låga
räntenivåer i Europa, minskat räntekostnaderna med 88 miljoner DKK till 290 miljoner DKK. Resultat före
värdeförändringar blir därmed ett överskott på 640 miljoner DKK, vilket är en förbättring på 144 miljoner
DKK.

För ytterligare information, kontakta Øresundsbro Konsortiets verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer,
tel 040-676 60 00 eller presstelefonen 040-676 61 16.

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK)

  Jan – sept 2014 Jan – sept 2013 Utveckling

Intäkter väg 958 901 57

Intäkter järnväg 366 372 -6

Övriga intäkter 16 16 -

Summa intäkter 1.340 1.289 51

Driftskostnader -209 -214 5



  Jan – sept 2014 Jan – sept 2013 Utveckling

Avskrivningar -201 -201 -

Rörelseresultat 930 874 56

Finansiella poster -290 -378 88

Resultat före värdeförändring 640 496 144

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -810 1.099  

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 98 41  

Periodens resultat -72 1.636  

Vägtrafikutvecklingen januari-september 2014

  Trafik per
dag 2014

Trafik per dag
2013

Utveckling
trafik

Marknadsandel
2014**

Marknadsandel
2013**

Kontant 4.074 4.048 0,6%    

BroPass 5.528 5.132 7,7%    

Pendlare 5.784 5.888 -1,8%    

Business 2.827 2.560 10,4%    

Personbilar
totalt*

18.213 17.628 3,3% 81,6% 80,6%

Lastbilar 1.151 1.098  4,9% 52,8% 52,9%

Bussar 153 120 27,8% 72,7% 64,2%

Totalt 19.516 18.845 3,6% 79% 78,1%

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


