
Fra: Bornholms Passagerforening [mailto:b.carlsen@tdcadsl.dk]  
Sendt: 3. december 2015 22:47 

Til: 'fmn@fmn.dk' 

Cc: 'bornholms.passagerforening.bac@gmail.com' 
Emne: VS: På baggrund af historie i medierne 
  

  

Kære Peter Christensen (i egenskab af minister for nordisk samarbejde) 

  

Se venligst neden for om Øresundsbron, som den svenske regering nu vil lovgive om, 

så de kan lukke den, når flygtningestrømmen bliver for massiv. 

Vi håber, at den danske regering (og du som minister for nordisk samarbejde) vil gøre 

svenskerne opmærksomme på, at der ligger en dansk ø ude i Østersøen, som har 

behov for transit gennem Skåne og har behov for at møde op til færgeafgange, der 

ikke kan flyttes, fordi de svenske myndigheder beslutter sig for at lukke 

Øresundsbron. 

Det svenske lovforslag skulle være så omfattende, at de svenske myndigheder tildeler 

sig selv retten til at lukke broen i op til en måned.  Den eneste løsning af det problem 

vil være, at Færgen skal sejle direkte til København. 

Denne mail er også sendt til transportminister Hans Chr. Schmidt. 

  

De venligste hilsner 

Bjørn Carlsen 

 

  
Fra: Øresundsbron [mailto:service@oresundsbron.com]  

Sendt: 3. december 2015 16:23 

Til: b.carlsen@tdcadsl.dk 

Emne: På baggrund af historie i medierne 

  

  

  

  
 

  
 

  
  
  

  

På baggrund af historie i 

medierne 

 

Ifølge svenske medier har den svenske 

regering lavet et udkast til et lovforslag 

om strengere identifikationskontrol, 
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samt mulighed for at kunne lukke 

Øresundsbron midlertidigt i akutte 

situationer.  

 

På baggrund af dette vil vi gerne 

tydeliggøre, at vores trafiksituation 

fortsætter som sædvanligt.  

 

Den identifikationskontrol som svensk 

politi på nuværende tidspunkt 

gennemfører i betalingsanlægget 

betyder, at du og dine passagerer skal 

medbringe kørekort (for nordiske 

borgere) eller pas.  

 

Hvis du har børn med i bilen, er det en 

god ide at medbringe deres pas også. 

Politiet kan også tillade besøg i 

Sverige for medfølgende børn ved 

f.eks. forældrenes ID, spørgsmål og 

baggrundskontrol.  

 

Vi anbefaler at have relevant ID ved 

hånden, så unødig ventetid og kø 

undgås.  

 

Du kan læse mere om det svenske 

politis grænsekontrol og se hyppigt 

stillede spørgsmål og svar her (NB: 

svensk sprog) . 

 
Venlig hilsen 

Øresundsbron 
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