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7.530.255 motorfordon under 2017 är det högsta antalet passager under ett år i
Øresundsbrons historia. Det innebär att det under året slagits rekord för antal fordon per dygn,
per månad samt per år, på bron. Dessutom var julshoppingen över sundet intensiv.

När Øresundsbro Konsortiet gör en första summering av trafikstatistiken för hela året 2017, står det klart att
ett nytt årsrekord har slagits. 7.530.255 motorfordon passerade bron under året och det är högsta antalet
någonsin. Förra rekordet ligger inte så långt tillbaka i tiden, det var 2016 och var 7.424.000 fordon. Men
rekordet som då slogs, låg ända tillbaka i 2009.

Vi ser ett ständigt ökat intresse, från både danskar och svenskar, att åka över till andra sidan Öresund
på sin fritid och i många fall utnyttja våra erbjudanden på aktiviteter av olika slag, som vi marknadsför.
Sommaren 2017 var bra vädermässigt, eftersom många valde att göra utflykter över sundet istället för
att ligga på stranden, säger Fredrik Jenfjord, chef Försäljning & Marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Fritidstrafiken är den största kategorin och också den som ökar mest. Det märktes särskilt i årets slutskede.
Under dagarna 23 december till 26 december passerade 25.022 personbilar med BroPass Fritid över bron.
2016 var motsvarande siffra 23.829 under samma datum. Det är en ökning med 1.193 personbilar (5
procent), alltså enbart inom fritidstrafiken.

Den försvagade svenska kronan har gjort Sverige billigare för danskarna. Många danskar valde att
göra sin julshopping i Sverige. Det är också många svenskar som julshoppar i Danmark och samtidigt
passar på att besöka framför allt Tivolis julmarknad, för att det är tradition, säger Fredrik Jenfjord.

Under sommaren 2017 slogs flera andra bro-rekord. I juli gällde det antal fordon under ett dygn, när 32.000
fordon passerade bron den 22 juli. Under juli passerade totalt 847.100 fordon över bron, vilket också
innebar att rekordet slogs för antal fordon under en månad.

I slutet av januari 2018 offentliggör konsortiet siffror för samtliga kategorier Fritid, Pendling och Business, i
samband med Årsredovisningen 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

Följ nyheter från bron på @oresundsbron (https://twitter.com/oresundsbron) och i nyhetsbrevet Fokus
Øresund. (http://fokusoresund.com/se)

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. 
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.
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