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Trafiken och intäkterna fortsätter att öka på Øresundsbron. Tillsammans med fortsatt god
kostnadskontroll och effektivisering ger detta ett ökat rörelseresultat. Samtidigt har stigande
räntor ökat de finansiella kostnaderna och gör att resultatet före värdeförändring minskar,
jämfört med samma period förra året.

Totalt sett ökar motorvägstrafiken under årets första kvartal med 3,1 procent, motsvarande 521 fordon per
dygn, jämfört med samma period förra året. Att påsken infaller i andra kvartalet i år, istället för i första som
förra året, påverkar de olika trafikkategorierna.

Intäkterna ökar med 9 miljoner DKK samtidigt som driftskostnaderna minskar. Rörelseresultatet är 270
miljoner DKK, vilket är en förbättring med 11 miljoner DKK. Räntekostnaderna ökar med 15 miljoner DKK,
huvudsakligen som en följd av högre inflation i Sverige och Danmark.

- Det är en mycket bra start på året. De ökade intäkterna beror till stor del på de medvetna satsningar vi gör
på våra BroPass-kunder, med bra kampanjer, tips och erbjudanden, framför allt via sociala medier. Under
första kvartalet noterar vi ett rekord i antal nya BroPasskunder. De ökade räntekostnaderna, som följd av
högre inflation, är helt enligt förväntan, säger Caroline Ullman-Hammer, VD vid Øresundsbro Konsortiet.

Sammantaget ger detta ett resultat på 209 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en minskning med 4
miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

 

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK)

 

 
Jan – mar. 2017 Jan – mar. 2016 Utveckling

Intäkter väg 267 263 4

Intäkter järnväg 126 124 2

Övriga intäkter 5 2 3

Summa intäkter 398 389 9

Driftskostnader - 59 - 62 3

Avskrivningar -69 -68 -1



 
Jan – mar. 2017 Jan – mar. 2016 Utveckling

Rörelseresultat 270 259 11

Finansiella poster -61 -46 -15

Resultat före värdeförändring 209 213 -4

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 181 -392  

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* -6 25  

Periodens resultat 384 -154  

 

* 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-mars

 

 
Trafik per dag 2017 Trafik per dag 2016 Utveckling trafik

Fritid 4.724 4.829 -2,2%

Pendlare 6.345 5.897 7,6%

Business 3.008 2.749 9,4%

Kontant 2.056 2.200 -6,5%

Personbilar totalt* 16.132 15.675 2,9%

Lastbilar 1.289 1.215 6,1%

Bussar 88 99 -11,3%

Totalt 17.510 16.989 3,1%

* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.



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

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består
av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. 
Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron. 400.500 hushåll har fritidsavtalet BroPass. 
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.


