PRESSEMELDING
Formålet med Svinesundsforbindelsen AS er å kreve inn bompenger for å finansiere Norges andel
av byggekostnadene for ny bru over Svinesund med tilknyttet veg. Selskapet er også gitt i oppdrag
av det svenske Vägverket å kreve inn bompenger på svensk side av grensen. Sveriges andel av
inntektene går på samme måte til nedbetaling av lån opptatt for å finansiere deres andel av ny bru
og tilknyttet veg på svensk side.
Hovedtallene for 2008 sammenlignet med tallene for 2007 vises nedenfor (i millioner kroner):
2008
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Driftsresultat i % av inntekter:

148
25
123
83,1 %

Sum lånegjeld (Norge) pr. 31.12.08 720

2007

.

145
24
121
83,5 %
735

Hovedårsaken til høyere inntekter og driftsresultat i 2008 er litt høyere trafikk i første halvår,
sammenlignet med 2007.
Selskapet har med samtykke fra svenske myndigheter, kommet i gang med å fakturere ulovlige
passeringer gjennom bomstasjonen på svensk side. Også dette har ført til merinntekter i 2008.
Ilegging av tilleggsavgifter er ikke gjennomført slik som på norsk side, men vil bli startet opp i
2009.
Myntautomatene som ble installert rundt årsskiftet 2007/2008 har hittil ikke medført de
kostnadsreduksjoner som var forventet. Dette skyldes betydelige driftsproblemer frem til høsten
2008. Disse er nå løst.
I tillegg krevde svenske myndigheter at bomstasjonen ved gammel bru skulle bemannes, slik at
svenske bilister skulle kunne betale med svensk mynt. Det er nå inngått avtale mellom svenske og
norske myndigheter om at denne bomstasjonen kan driftes uten bemanning fra april 2009.
Fra januar 2009 er Svinesundsforbindelsen AS egen utsteder av elektroniske brikker for
AutoPASS. Tidligere var det et annet selskap som sto for brikkedistribusjonen på Svinesund.
Endringen medfører blant annet lavere kostnader.
I henhold til avtale mellom norske og svenske myndigheter skal resultatet før renter for 2008
fordeles i forholdet 53 – 47.
Høsten 2008 og de første måneder av 2009 har trafikken over Svinesund vært lavere enn
foregående år. Sammenlignet med samme måned i 2008 har totaltrafikken i januar, februar og
mars 2009 gått ned med henholdsvis 1,5 prosent, 4,6 prosent og 4,4 prosent. Det bør bemerkes at
påsken medfører økt trafikk. I 2007 var påsken i mars mens den i 2008 var i april
Ytterligere opplysninger kan gis ved henvendelse til selskapet på telefon 917 41 461.

