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INNEHÅLL

Prognoser av resande och transporter över Öresund är 

en aktuell fråga, bland annat för att analyser av en ny fast 

förbindelse över Öresund kommer att genomföras inom 

ramen för Sverigeförhandlingen under nästa år.

Den här aktuella förstudien mynnar ut i förslag på 

prioriterade förbättringsåtgärder när det gäller 

prognostisering av resor/transporter över Öresund med 

modellverktygen Sampers respektive Samgods.

Förstudien består av två delar: en del kring 

prognostisering av godstransporter över Öresund och en 

del kring prognostisering av persontrafik över Öresund. I 

detta PM redovisas resultat från persontrafikdelen.

Arbetet har utförts som ett samarbete mellan flera parter 

med expertis inom området, med WSP som 

sammanhållande part. Övriga medverkande 

organisationer är M4 Traffic, DTU Transport och  

Push & Pop Data AB.
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Bakgrund

Trafikverket har inom ramen för 

Sverigeförhandlingen fått i uppdrag att under 2017 

genomföra förnyade analyser av effekterna av en 

framtida fast förbindelse över Öresund.

Trafikverket är därför angelägen om att under 2016 

utveckla sina analysverktyg när det gäller 

beskrivningen av resor och transporter över 

Öresund, för att ge goda möjligheter att genomföra 

de förutsedda analyserna med god kvalitet. 

Syftet med denna förstudie är att generera 

relevanta bruttolistor med förslag till motiverade 

förbättringsåtgärder när det gäller prognostisering 

av resor/transporter över Öresund. 

Utgångspunkten är Trafikverkets befintliga 

modellverktyg Sampers respektive Samgods. 

Förstudien består av två delar: en del kring 

prognostisering av godstransporter över Öresund 

och en del kring prognostisering av persontrafik

över Öresund. I detta PM redovisas resultat från 

persontrafikdelen.

Organisation

Förstudien har bedrivits som ett samarbete mellan 

flera parter med expertis inom området, med 

Emma Strömblad på WSP som sammanhållande 

uppdragsledare. Övriga medverkande och deras 

roller/expertområden beskrivs nedan:

Karin Brundell-Freij, WSP

Öresundsresande, Mocca mm

Christian Nilsson, WSP

Sampers långväga resor mm

Christer Nilsson, Push & Pop Data AB

Sampers, kod och algoritmer mm

Christian Overgård Hansen, DTU

Projektansvarig Dansk Landstrafikmodell mm

Johannes Östlund, M4 Traffic

Sampers regionala modell Skåne-Tass mm

BAKGRUND OCH ORGANISATION
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Metod

Arbetet har utövats i dialog mellan de ingående 

parterna. Tre gemensamma möten har hållits för 

att identifiera problem och utmaningar, samt för att 

diskutera tänkbara åtgärder för att förbättra det 

befintliga modellsystemet. Mellan mötena har de 

enskilda åtgärderna utretts och dokumenterats av 

de personer i teamet som har bäst kunskap inom 

den enskilda frågeställningen.

Under arbetets gång har de identifierade enskilda 

frågeställningarna sedan samlats ihop i ett antal 

övergripande problemområden. Genom att 

diskutera åtgärder som har ett samband inom 

ramen för ett gemensamt problemområde skapas 

en bättre överblick över de utmaningar och 

problem som behöver lösas.

Läsanvisning

I rapporten återfinns i kapitlet ”Problemområden”

en kortare beskrivning och samlade slutsatser för 

varje problemområde. De problemområden som 

identifierats är:

1. Kalibrering

2. Indata

3. Annan trafik än regionalt personresande

4. Inför den samhällsekonomiska kalkylen

5. Validering

6. Resultatrapportering

7. Problemområden där vi ej föreslår åtgärd

Vidare finns en mer detaljerad presentation av 

varje enskild frågeställning i rapportens bilaga. 

Utöver beskrivningen av problemområden 

innehåller rapporten, förutom denna inledning, ett 

slutsatskapitel där våra rekommendationer om 

fortsatt utvecklingsarbete samlats i en lista över 

prioriterade (brutto)åtgärder. Slutsatskapitlet 

innehåller vidare en tidslinje, som beskriver vilka 

åtgärder som måste genomföras i en viss ordning, 

och hur detta påverkar den totala tidsåtgången.

METOD OCH LÄSANVISNING
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Sedan tidigare har Sampers (den regionala 

delmodellen Skåne-Tass) kalibrerats in för att 

ge en rättvisande nulägesbeskrivning för 

Öresundsresandet. Den skräddarsydda 

kalibreringsmetoden har dock visat sig ge 

problem. 

Det regionala Öresundsresandet kalibreras för 

närvarande mot 8 kalibreringsmål för ”antal 

inomregionala resor över Öresund”  - baserat på 

binär uppdelning i tre dimensioner när det gäller 

färdmedel, ärende och genererande sida  av 

Öresund (”riktning”) (2*2*2=8). Inkalibreringen sker 

med hjälp av manipulerade fiktiva reskostnader.

Metoden har flera svagheter. Bland annat är det 

principiellt olämpligt att blanda indata och 

”modellparametrar”. Det har också varit oklart hur 

inkalibrerade värden bör hanteras i en 

prognossituation.

I den senaste inkalibreringen har det också 

uppstått ’praktiska’ problem vid inkalibreringen. Det 

har framförallt berott på att samma 

kalibreringskonstant (kostnad) påverkar 

beräkningen av flera olika typer av resor, vilket har 

gett sinsemellan motstridiga signaler för 

optimeringen. Det har gjort det omöjligt att uppfylla 

kalibreringsmålen i alla celler med samma 

uppsättning konstanter. Problemet har varit kopplat 

till beräkningen av skolresandet (och avslöjat 

andra, generella, problem när det gäller hur 

Sampers beräknar skolresor.) 

I den nya rutinen för återkommande kalibrering av 

Sampers, tillämpas för SAMM och Västmodellerna 

en inkalibrering av det regionala resandet över snitt 

för Saltsjö-Mälarsnittet respektive Älvsnittet. 

Strukturen liknar den som tillämpats för Öresund 

(färdmedel*ärende*riktning). Skillnaderna är 

(i) en finare uppdelning av målen (5*5*2=50) 

(ii) inkalibrering med parametrar – inte 

manipulerade indata 

(iii) en kalibreringsparameter per mål 

(iv) standardiserad hantering av kalibreringen vid 

prognoserna. 

1.KALIBRERING
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Om det är möjligt vore det önskvärt att denna rutin 

tillämpades för inkalibrering av resandet över 

Öresund, eftersom det skulle lösa de problem med 

den nuvarande kalibreringsmetoden som listades 

ovan. 

När det gäller Öresund är det dock inte möjligt att 

på samma sätt som i SAMM och Västmodellerna 

fastställa kalibreringsmålen utifrån RVU-data. Det 

kommer istället att bli nödvändigt att – som vid 

tidigare kalibrering av Öresundsresandet – utnyttja 

en kombination av olika källor för att fastställa de 

högupplösta mål som krävs. I det sammanhanget 

vore det naturligt att utnyttja bland annat den 

resvaneundersökning för resandet över Öresund 

som nyligen genomförts. (Tidigare kalibreringsmål 

bygger delvis på resvaneundersökning från 2009)

Risker – potentiella problem: Under 

utredningsarbetet har vi identifierat tre potentiella 

problem, som behöver hanteras/beaktas vid en 

eventuell framtida inkalibrering av 

Öresundsresandet enligt de principer som 

tillämpas för Saltsjö-Mälarsnittet och Älvsnittet.

1:  Nykal? I samband med de tidigare försöken att 

kalibrera in Öresundsresandet har man konstaterat 

att det gav särskilt stora problem att försöka 

genomföra kalibreringen av Öresundsresandet, om 

analysen baserades  på de värden för övriga 

kalibreringsparametrar (reslängd, färdmedels-

fördelning etc) som tagits fram i samband med  

automatkalibreringen (nykal). Detta särskilda 

problem – som ännu inte fått någon förklaring –

kan eventuellt påverka möjligheten att göra en 

samlad omkalibrering av SkåneTass (inklusive 

snitt) enligt automatkalibreringens principer. Det vet 

man inte förrän man prövat.

2: Kransområden Den kalibreringsrutin som 

tillämpats föär Saltsjö-Mälarsnittet och Älvsnittet

beaktar bara resande som genereras i 

kärnområden. Alla danska områden är 

kransområden i modellen. Om det resande som 

genereras i Danmark skall kunna ingå i 

kalibreringen behöver därför kalibreringsrutinen 

justeras något

3: Maximal reslängd? Det råder viss oklarhet 

kring hur avgränsningen av ”regionala resor” 

definieras i olika delar av Sampers. Eftersom det 

enbart är regionala resor som skall kalibreras in, 

behöver detta redas ut innan kalibreringsmålen 

fastslås.

Vi föreslår att man strävar efter att i första hand 

anpassa sig till samma kalibreringsmetod för 

Öresund som numera används för Saltsjö-

Mälarsnittet (SAMM) och Älvsnittet (Väst).

Total bedömd insats: ca 2 manmånader  

Man behöver dock först undersöka om det är möjligt 

att med tillgängliga datakällor fastslå rimliga 

kalibreringsmål med den upplösning som metoden 

kräver. 

Inledande insats före beslutspunkt: ca 1 manmånad
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Det finns vissa brister i indata till Sampers, 

varav en del får särskilt stort genomslag när 

det gäller resandet över Öresund. Nedan 

diskuteras i första hand problem med befintliga 

och framtida transportkostnader. I uppdraget 

har vi också diskuterat frågan om socio-

ekonomiska indata för danska områden. Här 

föreslås emellertid ingen åtgärd, och 

diskussionen refereras därför kort under 

avsnitt 6.

I arbetet med analyser i Skåne-Tass har man 

upptäckt tydliga inkonsistenser och orimligheter när 

det gäller de taxor som anges för kollektivtrafik-

resor över Öresund. Samtidigt råder också viss 

oklarhet kring vilka kostnader (”tullar”) som är 

inkodade för bilresor över Öresund, och vilka 

principer man utgått från när de fastställts. Tullarna 

ska motsvara verklighetens passageavgifter över 

Öresundsbron samt taxor för färjeöverfarten.

Det är generellt svårt att avgöra hur verklighetens 

taxesystem skall beskrivas i modellen. De 

befintliga taxematriserna har många svagheter och 

direkta felaktigheter. Svårigheterna är dock särskilt 

stora när det gäller bilresor över Öresund, eftersom 

rabattsystemen är svårgenomträngliga och 

innehåller många olika nivåer beroende på hur 

många resor man gör.

Det är emellertid angeläget att taxematriserna 

presenterar någorlunda realistiska nivåer för de 

verkliga taxorna. Annars kommer modellen att 

kalibreras in mot verkligt resande med onödigt 

stora kalibreringskonstanter.

Prognoser för framtidsscenarier kommer alltid att 

bli känsliga för vilka reskostnader som antas. 

Känsligheten. är emellertid särskilt stor för resor 

över Öresund. Eftersom genuin osäkerhet råder 

om vilka antaganden som är rimliga, 

rekommenderar vi att olika alternativa taxe- och 

tull- nivåer analyseras i en känslighetsanalys. En 

utveckling i enlighet med det danska ”takstloftet” 

kan då vara ett av de testade alternativen.

2.INDATA

Vi föreslår att man innan omkalibrering genomför 

en detaljerad genomgång av modellens  taxor och 

tullar med särskilt fokus på de resor som direkt berör 

Öresund.

Resursåtgång: ca 3 veckor

Rekommendationen gäller om man inte avser göra 

en generell genomgång av taxematriserna i 

Sampers (vilket vore mycket önskvärt).

Vi föreslår också att alla huvudanalyser 

kompletteras med känslighetsanalyser med andra 

antagna prisnivåer för Öresundsresandet.
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Sampers regionala modell för Skåne-Själland 

(Skåne-Tass)beräknar det regionala 

personresandet över Öresund under olika 

förutsättningar. Andra typer av trafik och 

resande modelleras inte där. Dessa andra typer 

utgör sammantaget en betydande del av  

Öresundstrafiken, men importeras till modellen 

i form matriser (uppdelat på olika typer av 

trafik). Dessa matriser har i huvudsak tagits 

fram utifrån ganska grova antaganden.

Långväga resande

I Sampers andra regionala modeller tar man in de 

långväga (inte inom-regionala) personresor som 

genererats genom Sampers långväga modell i form 

av matriser. Dessa läggs sedan ut på nätet 

tillsammans med övrigt resande (och matriser som 

beskriver yrkestrafik) för att ge korrekta länkflöden.

Sampers långväga modell genererar emellertid inte 

resande över Öresund (alla portzoner ligger i 

Sverige). För att kompensera bristen har särskilda 

transnationella tilläggsmatriser konstruerats till 

Skåne-Tass. Dessa är inkalibrerade mot nuläget 

och behöver framskrivas till prognosår. De är 

baserade på mycket enkla antaganden, och lär inte 

ge en realistisk bild av de verkliga resmönstren. 

På grund av dessa brister blir det svårt att fånga 

hur det långväga resandet påverkas av en 

eventuell ny förbindelse över Öresund.

Vi har identifierat fyra olika möjliga sätt att åtgärda 

problemet: 

1) Utveckla en ny generell delmodell för 

internationella resor 

2) Utvidga den nuvarande svenska långväga 

modellen så att den hanterar även målpunkter 

på andra sidan Öresund. Detta innefattar att 

anpassa indata, implementera och re-kalibrera 

modellen (bl a mot observerade flöden över 

Öresund)

3) Låta den nya danska LandsTrafikModellens

(LTM) delmodell för internationella resor 

beräkna matriser för det långväga resandet 

över Öresund för ett – eller ett par -

prognosscenarier

4) Se över de nuvarande matriserna ”manuellt”, 

och (som nu) tillämpa framskrivningsfaktorer 

fram emot prognosår.

Vi bedömer att med hänsyn till en avvägning 

mellan resursåtgång och kvalitet är alternativ 2 

eller 3 de rimligaste strategierna inför en 

tillämpning under 2017. 

3. ANNAN TRAFIK ÄN REGIONALT PERSONRESANDE
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Andra tilläggsmatriser

Utöver det långväga personresandet finns också 

en del andra tilläggsmatriser i SkåneTass som 

bidrar till trafik över Öresund. En del av dessa har 

sina motsvarigheter också i andra regionala 

SamPers-modeller, medan andra enbart finns i 

SkåneTass. (Det handlar bland annat om ”matning” 

av flygpassagerare till Kastrup). 

Yrkesmatriser förekommer i modellen inom 

Danmark, bortsett från lastbilar med släp. 

De så kallade ”pby-resorna” (personbil, yrkestrafik) 

förekommer för relationer inom respektive nation 

men inte över Öresund.

Samtliga transnationella tilläggsmatriser behöver 

ses över (när det gäller pby: skapas), och 

framskrivas till 2030 på ett konsistent sätt om man 

skall kunna ge en relevant beskrivning av de 

trafikeffekter som kan förväntas av en ny (eller 

uppdaterad) Öresundsförbindelse. 

Det innebär bland annat översyn av yrkesmatriser 

och komplettering med ex. lastbilar med släp i 

Danmark.  

Vi föreslår att man 

• Antingen utnyttjar LTM för att konstruera nya 

matriser för långväga resor över Öresund. Detta 

kan göras för ett basscenario (”fixa matriser”) eller 

för slutliga analyser av några olika huvudscenarier.

Resursbehov: ca 20 h per scenario för själva 

körningen. Ca 1 månad för anpassning och 

nedbrytning till Sampers områdesindelning 

• Eller utvidgar den nuvarande långväga modellen 

med indata som representerar områden och 

nätverk även i Danmark. Detta förutsätter också 

arbete med att implementera modellen och 

kalibrera in den, särskilt när det gäller resande 

över Öresund

Resursbehov: Totalt ca 500 000 SEK. Troligen 

svårt att slutföra helt till 1 oktober 

Vi föreslår dessutom att man gör en översyn och 

komplettering av modellens övriga tilläggsmatriser.

Resursbehov ca 200 000 SEK 

……
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Trafikverket har tagit fram ett PM1 som 

beskriver hur samhällsekonomiska beräkningar 

ska genomföras för analyser av en fast 

förbindelse mellan Sverige och Danmark. 

ASEK förslår att två separata analyser genomförs, 

en där Danmark och Sverige betraktas som ett 

gemensamt samhälle (analys 1) och en där 

samhället utgörs av enbart Sverige (analys 2). 

Innan dessa analyser kan utföras med befintligt 

modellsystem behöver dock ett antal utmaningar 

hanteras. 

För att kunna genomföra de två analyser som 

förslås av Trafikverket krävs generellt inga större 

metodmässiga förändringar av Samkalkmetodiken. 

Däremot krävs en hel del förbättringar avseende 

indata. Dessa har tidigare i denna rapport 

diskuterats under rubrikerna ”Indata” respektive 

”Annan trafik än regionalt personresande”.

1) Utvecklingsprojekt kring Öresund –

Samhällsekonomisk analys (CBA av Samkalk-typ) enligt 

ASEK:s rekommendationer

Förbättringar av indata

Nedan följer en sammanfattning över vilka 

förbättringar som skulle behövas avseende indata:

• Översyn och eventuell komplettering av länk-

och nodattribut på det danska vägnätet i den 

regionala modellen. 

• Yrkesmatriser förekommer i modellen inom 

Danmark, bortsett från lastbilar med släp. De så 

kallade ”pby-resorna” (personbil, yrkestrafik) 

förekommer för relationer inom respektive nation 

men inte över sundet.

• Hantering av långväga resor mellan Sverige och 

Danmark. I nuvarande modell hanteras dessa 

via tilläggsmatriser i den regionala modellen. 

Matriserna bedöms ha relativt dålig kvalitet, och 

då de är fixa är det inte möjligt att bedöma hur 

resandet påverkas av olika alternativa 

utformningar av en förbindelse. För att 

möjliggöra beräkningar av dessa effekter 

behöver den långväga modellen uppdateras, 

alternativt en ny modell utvecklas.

• Hantering av regionala tilläggsmatriser behöver 

ses över. 

4. INFÖR DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLEN
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Problem direkt kopplade till Samkalk

För att kunna genomföra de föreslagna analyserna 

krävs också några förbättringar som är mer direkt 

kopplade till Samkalkmetodiken. Dessa svårigheter 

beskrivs kortfattat nedan, medan en mer omfattande 

beskrivning finns i bilaga:

• Metod för hur kärn- och kransområden skall 

hanteras vid exekvering av en eller flera regionala 

modeller. 

• För att hantera externa effekter i Danmark måste 

diverse styrfiler som skapar indata till Samkalk för 

vägsidan uppdateras. 

• Översyn av macrosteg. 

Problemområde 14 (Johannes och Christian N)

Vi föreslår följande förbättringar av 

Samkalkmetodiken för att kunna genomföra de 

önskade analyserna:

• Samkalk exekveras med flera regionala modeller 

aktiva. Två olika riggningar kommer dock krävas 

beroende på om analys 1 eller 2 ska köras där 

definition av vad som är kärn- och kransområde

måste hanteras. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.

• Översyn macrosteg, styrfiler mm. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.

• Översyn  och justering av länk och nodkodning på 

det danska vägnätet. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.
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I vissa tidigare tillämpningar av Sampers-

SkåneTass för analyser av Öresundresandet 

har modellens effektsamband och 

beräkningsresultat uppfattats som orimliga i 

jämförelse med förväntningar utifrån 

förförståelse och annan erfarenhet. Det finns 

därför anledning att genomföra viss validering 

av den kalibrerade modellens egenskaper, för 

att reducera risken att plötsligt drabbas av 

trovärdighetsproblem när huvudstudien 

genomförs 2017.

Geografisk fördelning start- och målområden

Sampersresultaten har tidigare gett en betydligt 

större spridning av de regionala resornas 

målpunkter på den danska sidan, jämfört med vad 

man tyckt sig se från andra källor (där 

Köpenhamns kommun varit helt dominerande).

När modellen uppdaterats och kalibrerats enligt 

tidigare avsnitt är det därför önskvärt att göra en 

avstämning av de resulterande resmatriserna för 

en nulägesprognos. 

• Som referens för jämförelsen kan man använda 

resmönstren i den nyligen genomförda 

resvaneundersökningen

• nulägesmatrisen från LTM

I första hand handlar det om att valideringen – och 

eventuella avvikelser – kan stödja tolkningen av de 

kommande prognosresultaten. Det finns också viss 

möjlighet att justera modellen för att nå bättre 

överensstämmelse, till exempel med kvotjustering 

baserad på de observerade avvikelserna. Det är 

dock inte oproblematiskt att kalibrera in Sampers 

mot en specifik önskad områdesfördelning. 

Priselasticitet – påverkar framtidsprognoserna.  

Tidigare analyser har indikerat att SkåneTass ger 

mycket hög priselasticitet (>1) när priset för resor 

(enbart) över Öresund ändras. Man bör undersöka 

om detta gäller även för den nya kalibrerade 

SkåneTassmodellen. 

Om modellen har mycket hög priselasticitet 

kommer detta att påverka alla framtidsprognoser, 

och inte bara den beräknade effekten av scenarier 

med justerade priser. Det beror på att ökade 

reallöner av modellen uppfattas som en 

”prissänkning”. Därmed kommer en (alltför) hög 

priselasticitet också ge (för) stort resande även i ett 

framtida bascenario.

5. VALIDERING
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Validering – och sen då?

I första hand handlar bör valideringen – och 

eventuella avvikelser som den avslöjar – användas 

för att stödja tolkningen av de kommande 

prognosresultaten. 

Det finns dock också viss möjlighet att justera 

modellen för att nå bättre överensstämmelse. 

Sådan justering av OD-mönstret kan till exempel 

göras med kvotjustering baserad på de 

observerade avvikelserna mellan nulägesprognos 

och referens för respektive områdesrelation. 

För att kompensera ”för stor” trafiktillväxt skulle 

man på motsvarande sätt kunna tillämpa 

inkalibrering mot en referens-prognos som avser 

samma år (t ex LTMprognosen, eller de prognoser 

för det framtida Öresundsresandet som publicerats 

av Öresundsbron själva. 

Det är dock långt ifrån oproblematiskt att kalibrera 

in Sampers mot en specifik önskad prognosbild. 

Sådan inkalibrering/justering bör bara göras efter 

myckket noggranna överväganden. 

Vi föreslår att Sampers efter uppdatering och 

inkalibrering ’valideras’ 

Dels, för regionalt resande, när det gäller 

nulägesprognosens OD-fördelning på kommunnivå 

(mot resvaneundersökningen och eventuellt också 

mot basmatrisen i LTM)

Dels när det gäller priselasticiteten (mot 

internationella erfarenheter och LTM)

Resursbehov: ca 100 h – 100 000 kronor

Kalendertid 1 mån

15



När det gäller hur resultat presenteras för 

analytikern, och vilket stöd man ger för extern 

kommunikation av resultaten, har 

SamPers/Samkalk stora svagheter. Det finns 

generellt många skäl att förbättra SamPers i 

detta avseende.  Den kommande utredningen 

av en ny Öresundsförbindelse kommer att bli 

tämligen omfattande, och troligen tidspressad 

samtidigt som resultaten skall kommuniceras 

externt. Därmed finns särskild anledning att 

avsätta resurser för att förbättra dessa aspekter 

av analysen. 

Vi har identifierat två områden där man kan göra 

förbättringar tämligen omgående. 

Det ena handlar om kommunikation av 

beräkningsresultaten från Sampers-Samkalk med 

hjälp av programbiblioteket EPPlus. Detta ge 

möjlighet att exportera kommenterade resultat 

direkt till Excels format .xlsx. Detta skulle ge ökad 

transperens och tydlighet, och komma till nytta 

både vid felsökning och när resultaten skall 

vidarebearbetas. 

Det andra förbättringsområdet där vi föreslår 

insatser är att koppla Sampers resultatrapportering 

till olika GIS-applikationer. Detta skulle ge ökad 

tydlighet och bättre kommunikation med externa 

användare av resultaten. 

6. RESULTATRAPPORTERING

Vi föreslår att man inför 1 oktober implementerar 

resultatrapportering av Samkalks resultat via EPPlus

programbibliotek.

Resursbehov 150 000 kr

Vi föreslår också att man parallellt undersöker vilka 

GIS-kopplingar som kan implementeras med måttlig 

resursinsats  och tillgänglig kalendertid. Samtidigt 

sker en kartläggning av vilka ytterligare sådana 

utvecklingsmöjligheter som finns på längre sikt

Resursbehov fram till 1 oktober 200 000 kr
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För några frågeställningar har analysen lett till 

slutsatsen att inga särskilda åtgärder bör 

vidtas inför 2017 års analyser. Mer omfattande 

diskussion (per problemområde) finns 

dokumenterad i bilagorna.

Samma områdesindelning i LTM och Sampers

Den Sampersmodell som släpps 1 april 2016 är 

konsistent med den danska landstrasportmodellen 

(LTM) avseende områdesindelning och 

socioekonomisk data(ex. befolkning, arbetsplatser, 

inkomster, bilinnehav. Detta innebär att möjligheter 

att uppdatera och utbyta data mellan 

modellsystemen underlättas. 

Exempelvis underlättar det om man väljer att 

utökaSampers långväga modell för att även fånga 

resande över Öresund. (Eventuellt skulle dock den 

långväga modellen även behöva inkludera andra 

delar avDanmark såsom Fyn och Jylland). 

För vissa jämförelser kandet dock komma att 

krävas en nyckel mellan svenska områden i LTM 

och Sampersområdeni Sverige. 

MOCCA - kompletterar men ersätter inte

MOCCA är en specialutvecklad modell för 

arbetsresandet över Öresund. Under 2014-2015 

har MOCCA vidareutvecklats till en ny version 

MOCCA 2.0. 

MOCCA kan belysa och analysera flera viktiga 

frågor som det inte är möjligt att hantera med 

Sampers. De nyligen genomförda testkörningarna 

indikerar dock att MOCCA 2.0 inte är tillräckligt 

robust för att ge underlag för samhällsekonomiska 

kalkyler. 

Vi anser dock att MOCCA – i avsaknad av 

alternativ – ändå kan ge underlag för en 

kommande utredning, genom att belysa de viktiga 

frågor som ligger helt utanför Sampers 

”kompetensområde”.

Trängsel ej avgörande problem

Sampers har en mycket trubbig hantering av 

trängseleffkekter. Detta gör det svårt/omöjligt att 

beräkna samhällsekonomiska effekter av 

trängselminskande åtgärder på ett relevant sätt. 

För att komma till rätta med dessa problem pågår 

utveckling/forsknig kring en ”storstadsversion” av 

Sampers (IHOP).

Vår bedömning är dock att just dessa brister inte 

kommer att spela någon avgörande roll i analysen 

av en ny Öresundsförbindelse

7. PROBLEMOMRÅDEN DÄR VI EJ FÖRESLÅR ÅTGÄRD
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REKOMMENDATIONER
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Problemområde och åtgärd Kalendertid 

fram till okt

Resurser Rekommendation Prioritet

Kalibrering 1: Fastställa om det är möjligt att med 

tillgängliga datakällor fastslå rimliga kalibreringsmål med 

den upplösning som metoden nedan kräver.

1,5 mån 150 tkr Åtgärda 1

Kalibrering 2 alt A: Anpassning till samma 

kalibreringsmetod som för Saltsjö-Mälarsnittet (SAMM) och 

Älvsnittet (Väst).

1,5 mån 150 tkr Åtgärda – om 

ovanstånde funkar

1

Kalibrering 2 alt B: Omkalibrering enligt tidigare principer, 

med särskild hantering av skolresor.

1 mån 1

Indata 1: Detaljerad genomgång av modellens taxor och 

tullar med särskilt fokus på de resor som direkt berör 

Öresund.

2 mån 100 tkr 2

Indata 2: Alla huvudanalyser kompletteras med 

känslighetsanalyser med andra antagna prisnivåer för 

Öresundsresandet. 

Ingår i 

analys-

arbetet

2

Alla åtgärder prioriterade på skala 1-3

PRIORITERAD (BRUTTO)LISTA
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Problemområde och åtgärd Kalendertid 

fram till okt

Resurser Rekommendation Prioritet

Annan trafik än regionalt personresande 1 alt A: Utnyttja 

LTM för att konstruera nya matriser för långväga resor över 

Öresund. 

1 mån 20 h per 

scenario + 

ca 1 

månad för 

områdesin

delning

2

Annan trafik än regionalt personresande 1 alt B: Utvidga 

den nuvarande långväga modellen med indata som 

representerar områden och nätverk även i Danmark.

6 mån 500 kr Troligen svårt att 

slutföra helt till 

1oktober.

2

Annan trafik än regionalt personresande 2: Översyn och 

komplettering av modellens övriga tilläggsmatriser.

1,5 mån 200 tkr 2

Inför den samhällsekonomiska kalkylen 1: Samkalk

exekveras med flera regionala modeller aktiva. Två olika 

riggningar kommer dock krävas beroende på om analys 1 

eller 2 ska köras där definition av vad som är kärn- och 

kransområde måste hanteras. 

1 mån < 100 tkr 1

Inför den samhällsekonomiska kalkylen 2: Översyn 

macrosteg, styrfiler mm.

1 mån < 100 tkr 1

Inför den samhällsekonomiska kalkylen 3: Översyn och 

justering av länk- och nodkodning på det danska vägnätet.

1 mån < 100 tkr 1
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Problemområde och åtgärd Kalendertid 

fram till okt

Resurser Rekommendation Prioritet

Validering 1: Validering, efter uppdatering och inkalibrering, 

avseende OD-fördelning på kommunnivå för regionalt 

resande och avseende priselasticiteten.

1,5 mån 100 h

100 tkr

2

Resultatrapportering 1: Implementera resultatrapportering 

av Samkalks resultat via EPPlus programbibliotek.

1 mån 150 tkr 2

Resultatrapportering 2: Undersöka vilka GIS-kopplingar 

som kan implementeras med måttlig resursinsats och 

tillgänglig kalendertid.

2 mån 200 tkr 2

Problemområden där vi ej förslår åtgärd 1: 

Områdesindelning LTM-Sampers

Åtgärdas ej 3

Problemområden där vi ej förslår åtgärd 2: 

Mocca

Åtgärdas ej 3

Problemområden där vi ej förslår åtgärd 2: 

Trängselhantering (”IHOP”)

Åtgärdas ej 3



Åtgärderna måste genomföras i en viss ordning

TIDSLINJE FÖR ÅTGÄRDERNA
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Kalibrering 1

Indata 1

Annan trafik än regionalt personresande 
1 (alt A eller B) och 2

Resultatrapportering 1 och 2

Kalibrering 2 
(alt A eller B)

Validering 1

Inför den samhällsekonomiska kalkylen 1, 2 och 3

2-6 mån 1,5 mån 1,5 mån

3 mån



BILAGA – ENSKILDA 

FRÅGESTÄLLNINGAR
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ANALYSERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nr Problemområde Kort beskrivning

1 Problem med skolresor
Skolresemodellen ger oönskade konsekvenser , särskilt vid 
inkalibrering mot nuvarande kalibreringsunderlag. 

2 Val av kalibreringsparametrar
Det kan vara svårt att kalibrera in arbetsresandet över Öresund 
med den uppsättning kalibreringsparametrar som kallas ”nykal” 
med befintlig metod (barriärkonstanter).

3 Framskrivning av ”barriärmatriser”
Hur bör de ”barriärmatriser” som kalibreras för beräkning av det 
modellerade resandet över Öresund framskrivas till prognosår?

4 Avstämning mot LTM
Sampers beräkningsresultat för resandet över Öresund bör 
stämmas av mot danska landstrafikmodellen (LTM), åtminstone 
när det gäller prognosticerad tillväxt.

5 Tillämpning av MOCCA?
Beskrivning av för- och nackdelar med att använda 
pendlingsmodellen för att beräkna arbetsresandet. 

6 Taxematriser och överfartskostnader
Det handlar dels om skillnader mellan regionala modellerna och 
långväga modellen, dels om identifierade fel i taxematriserna.

7 Taxor och överfartskostnader i prognos
Enligt vilka principer bör man göra antaganden om framtida 
transportkostnader för resande över Öresund?

8 Hög priselasticitet i Skåne-Tass
Tidigare analyser har indikerat att den kalibrerade modellen har 
”orimligt” hög priselasticitet för resandet över Öresund.
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ANALYSERADE PROBLEMOMRÅDEN, FORTS

Nr Problemområde Kort beskrivning

9 Nya resvanedata i Öresundsundersökning
En nyligen genomförd datainsamling ger aktuell kunskap om 
dagens resande (ärendefördelning, OD-mönster etc) över 
Öresund.

10 Problem med resandestruktur för Öresundsresor
I den  tidigare Metroutredningen hanterades avvikelser i OD 
fördelningen mellan RVU-data och Sampers beräkninsresultat
med kvotjustering.

11 Prognosticera långväga resor med LTM
Kan den nya danska landstrafikmodellen utnyttjas för att 
prognosticera långväga internationella resor över Öresund?

12
Utöka långväga modell för resor till och från 
Danmark

Kan den svenska långväga modellen utvidgas så att den genererar 
resande även över Öresund?

13 Förbättrad resultatrapportering
Analys av hur man kan åstadkomma bättre, mer lättolkad och 
mer flexibel rapportering av resultat, bl a med hjälp av 
proigramvaran EPPlus.

14
SAMkalk för Öresund utifrån ASEK:s
rekommendationer

Kräver ASEK:s nya rekommendationer för samhällsekonomisk
kalkylmetodik för transnationella projekt modifieringar i
Sampers?

15 Gemensamma indata i Sampers och LTM Vi ser ett behov av att dokumentera likheter och skillnader.
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Beskrivning av problemet

Modellen för Skolresor bygger dels på arbetsplatser 

med viss SNI-kod (lärare), dels på antal boende inom 

rätt åldersgrupp (6-16 år). Dessutom tillkommer 

resenärer till Universitet och Högskolor. Mängden 

resande minskar med avståndet. 

Vid arbete med inkalibrering av barriärmatriser till 

Sampers version 1604 uppstod problem med att uppnå 

de uppsatta kalibreringsmålen. Problemet identifierades 

till :

 Stor andel skolresor genereras över sundet, 

framförallt i åldersgruppen 0-15 år. Detta känns 

inte rimligt. 

 Genererande av skolresor över sundet gör det ej 

möjligt att kalibrera in resandet till de nivåer som 

anges i kalibreringsunderlaget. Detta beror främst 

på att skolresor modelleras med kostnader för 

månadskort (tidigare gjordes detta via kostnader 

för kontantbiljett). Då även arbetsresor modelleras 

med stöld av månadskort 

I kommande version av Sampers har metod för 

hantering av ovanstående problem implementerats. 

Dock kommer implementerad metod medföra att andra 

problem uppstår, exempelvis vid beräkning av 

skolresornas samhällsekonomiska nytta i Samkalk. 

Avseende skolresor har även följande problem 

identifierats:

 Skolresor bör intuitivt generellt hållas inom 

kommunen för resans startpunkt (man går i skola 

där man bor). I modellen kommer ca 60 % av 

skolresorna med bil att korsa en kommungräns. 

Metod för att åtgärda problemet

• Införa så kallad snittkalibrering för Öresund enligt 

samma metod som används för exempelvis saltsjö-

mälarsnittet .

• Styra skolresor så de har sin målpunkt inom samma 

kommun som startpunkten. Detta skulle lösa 

problem med den stora andelen av skolresor som 

korsar kommungränser, men framförallt 

nationsgränser. Är detta möjligt? 

• Koppla tillbaka skolresornas kostnader till 

kontantbiljetter (som det varit i tidigare versioner av 

Sampers, ex version 1404). 

1. PROBLEM MED SKOLRESOR



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Resurs- och arbetsåtgång är väldigt beroende på 

vilket lösningsförslag som implementeras. En 

återkoppling av skolresornas kostnader till 

kontantbiljetter är troligtvis möjlig att införa på kort 

sikt. Övriga lösningsförslag kräver troligtvis mer 

resurser och tid.

Då nuvarande metod för inkalibrering innehar en 

mängd andra brister som beskrivs i denna rapport 

rekommenderas dock i första hand att en övergång 

till så kallad snittkalibrering införs (i enlighet med 

Saltsjö-Mälarsnittet och Älvssnittet). 

Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid X månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid X timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja, men viss risk för försening

Rekommendation Åtgärda
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Beskrivning av problemet

I Sampers version 1604 kan användaren välja 

mellan 2 olika uppsättningar kalibreringsparametrar 

via filen kalibrering.txt (reslängd, färdmedelsval). 

Dels kan man välja de parametrar som tidigare 

använts i Sampers (oldkal) alternativt nya 

parametrar som tagits fram under hösten 2015 

(nykal). Parametrarna i nykal avser en mer lokal 

kalibrering där större hänsyn tagits i RVU till den 

regionala sampersmodell som används. 

Inför varje ny sampersversion som släpps är 

tanken att trafikverkets regioner tar beslut om 

vilken uppsättning av kalibreringsparametrar som 

ska användas kommande år. 

Vid arbete med inkalibrering av barriärmatriser 

uppstod problem dels med att kalibrera in resandet 

med oldkal parametrar och dels med nykal

parametrar. 

För oldkal identifierades problemet i hur 

skolresorna modelleras. Problemet i nykal innebär 

att arbetsresorna inte går att kalibrera in till ”rätt” 

nivåer. Orsaken till detta har ej identifierats. 

Inför sampers ver 1604 valde trafikverket region 

syd att använda de så kallade oldkal parametrarna. 

Då problemen med denna uppsättning parametrar 

var identifierad kunde en metod för hantering av 

problem förknippade med denna uppsättning 

kalibrering.txt implementeras. 

Skulle trafikverkets region syd i framtiden välja att 

använda nykal parametrarna måste i ett första steg 

problemet med dessa identifieras och ny metod 

implementeras för hantering av de problem som är 

förknippade med denna uppsättning 

kalibreringsparametrar. 

Metod för att åtgärda problemet

Införa så kallad snittkalibrering för Öresund enligt 

samma metod som används för exempelvis 

saltsjö-mälarsnittet löser möjligen detta problem.

Trafikverkets region syd väljer att alltid använda 

oldkal parametrar. 

Problematik med nykal parametrar identifieras och 

lösning för detta problem implementeras. 

2. VAL AV KALIBRERINGSPARAMETRAR
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Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Det vore att föredra att identifiera de problem som 

förekommer för nykal parametrarna. Detta för att 

skapa flexibilitet för region syd att i framtiden 

kunna välja de mest fördelaktiga indata. Då 

problem även förekommer för oldkal parametrarna 

bör även dessa lösas på ett bättre sätt än i 

nuvarande implementering. (Detta behandlas i 

seprat punkt inom denna studie). 
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Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid X månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid X timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja, men viss risk för försening

Rekommendation Åtgärda
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Beskrivning av problemet

Dagens Öresundskalibrering

Inkalibrering

Det regionala Öresundsresandet kalibreras för 

närvarande mot 8 kalibreringsmål för ”antal resor 

över Öresund”  - baserat på binär uppdelning i tre 

dimensioner 2*2*2=8. 

Målen är strukturerade enligt en grov uppdelning 

• färdmedel (Bil/koll)

• ärende (Arbete/Övrigt (inkl tjänste))

• ”riktning”  (Genererat i Sverige/Danmark)..

Kalibreringen sker med 8 konstanter som kodas in 

som indata (ökade reskostnader), vilka appliceras 

på efterfrågeberäkningarna av ”turer”. 

(”Otransponerade matriser”)

Konstanterna har (nästan) samma struktur som 

målen

• ”Tull”

• morgonens högtrafik (≈ bil arbete)

• Mellanperioden (≈ bil övrigt)

• Extra månadskortskostnad i relationer över 

Öresund (≈ koll arbete)

• Extra enkelbiljettskostnad i relationer över 

Öresund (≈ koll övriga resor)

Alla uppdelade på ”riktning”

• Från Sverige (≈ genererat i Sverige)

• Från Danmark (≈ genererat i Danmark)

Framskrivning till prognosscenarier

Kalibreringskonstanterna hanteras som indata 

genom att de är inlagda som kostnader.

I beräkning av scenarier devalveras monetära 

kostnader med ”halva realinkomstutvecklingen” 

från den tidpunkt som efterfrågemodellens 

parametrar skattats för. 

I nuvarande Trafikverks-tillämpning tillämpas 

samma ”kalibreringskostnader” i 

framtidsscenarierna. Det betyder att deras 

betydelse devalveras när realinkomsterna ökar. 

WSP har tidigare rekommenderat att kostnaderna 

skrivs upp för att kompensera för denna 

devalvering.

3. FRAMSKRIVNING AV ”BARRIÄRMATRISER”



Beskrivning av problemet, forts

I Sampers regionala modeller SAMM och Väst sker 

också en kalibrering av flöden över snitt gentemot 

”uppmätta” värden. Den kalibreringen sker med en 

metod som har många likheter (men också vissa 

skillnader) gentemot Öresundskalibreringen. 

I beskrivningen nedan utgår vi från SAMM-modllen, 

där flödet över Saltsjö-Mälarsnittet kalibreras. 

Dagens kalibrering, ”Saltsjö-Mälarsnitt”

Inkalibrering

I relationer som passerar snittet skapas 50 

kalibreringsmäl: antal turer differentierat på 5 

ärenden (jfr 2 i Öresundskalibreringen) * 5 

färdmedel (jfr 2) * riktning.

För de celler där tillräckligt antal resor finns enligt 

RVU-data kalibreras prognosticerat resande mot 

det målet.

Kalibreringen görs med en sortlös konstant i nyttan 

för respektive resalternativ/cell.

Framskrivning

I prognosscenarierna tillämpas sedan den 

inkalibrerade konstanten rakt av, utan 

framskrivning. 

Jämförelse mellan kalibreringsmetoderna

Inkalibrering

Det är alltså samma princip i 

Öresundskalibreringen respektive ”SM”-

kalibreringen. Däremot flera skillnader i hur de 

tillämpas. 

Eftersom den nuvarande inkalibreringsmetoden för 

Öresund visat sig ställa till problem, kan det finnas 

skäl att överväga att övergå till ”SM-metoden” 

också för inkalibrering av resandet över Öresund.

Det finns både för- och nackdelar med en sådan 

övergång. 

Fördelar med att tillämpa SM-metoden: 

• Konsistent hantering i olika regionala modeller

• Skiljer mellan kalibreringsparametrar och indata

• Direkt 1-till-1 koppling mellan 

kalibreringsparametrar och kalibreringsmål 

(mycket mindre risk att kalibreringen 

”misslyckas” helt) 

• Enkel hantering av kalibreringen vid 

prognostillfället (automatisk)
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Nackdelar med att tillämpa SM-metoden över 

Öresund

• Behövs detaljerade kalibreringsmål – ont om 

källor som kan stödja framtagandet av så 

detaljerade mål. Nuvarande, grova, 

kalibreringsmål är baserade på flera samlade 

aggregerade källor. RVU-data, motsvarande 

dem som används vid SM-kalibreringen, finns 

inte tillgängliga. 

• Många celler troligen så litet resande att de inte 

kommer att omfattas av kalibreringen om man 

tillämpar samma riktlinjer som vid SM-

kalibreringen. (Kan dock anpassas) 

• Risk för ”överkalibrering”, pga osäkra mål, 

genom att tvinga in modellen mot skönsmässigt 

antagen fördelning över 5 ärenden

• Svårare att genomskåda om/hur 

kalibreringskonstanterna kan tolkas

Två metoder för att åtgärda problemet

A: Behålla nuvarande kalibreringsmetod

Skriva upp barriärkonstanterna ”med halva 

realinkomstutvecklingen”. 

Man behöver i så fall lösa de uppkomna problemen 

när det gäller att kalibrera in skolresorna till rimliga 

nivåer separat.  

B: kalibrera om enligt S-M metoden. 

Innan man väljer metod behöver man undersöka 

förutsättningarna för SM-kalibrering ytterligare. 

Troligen behöver man sammanställa fullständiga 

kalibreringsmål (50 st) för att kunna bedöma hur 

framkomlig den vägen är.

32



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Inled med att undersöka om kalibrering enligt SM-

metoden är en framkomlig väg, genom att ta reda 

på hur kalibreringsmålen kommer att se ut. Är de 

”signifikanta”, så att de kan användas för 

kalibrering?
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Metod B- Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid 3 månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid 160 timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja, men viss risk för försening

Rekommendation
Inled med steg 1: att skapa 
kalibreringsmål 

Metod A Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid 1 månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid 80 timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation Avvakta



Beskrivning av problemet

Den danske Landstrafikmodel (LTM 1.1) blev 

frigivet den 1.1.2016. Det er således muligt at 

benytte LTM til beregning af ny forbindelse over 

Øresund. Resultatet vil formodentlig blive noget 

anderledes, da LTM og Sampers er metodisk 

forskellige. 

OD-mønster over Øresund er forskellig mellem de 

to modeller. Sampers spreder turene mere 

geografisk end LTM. Eksempelvis indeholder LTM 

mange flere ture mellem København og Malmø 

end Sampers (se nedenfor). Det kan have stor 

betydning for placering af en ny forbindelse over 

Øresund.

Metod för att åtgärda problemet

LTM kan benyttes til følsomhedsberegninger som 

supplement til Sampers. 

Det kan give mulighed for at identificere særlig 

store usikkerheder, hvis der viser sig at være store 

forskelle mellem resultater fra de to modeller.

Det kan også give en mulighed for at bedømme 

det trafikale udfaldsrum på en ny fast forbindelse.

Det anbefales derfor, at der gennemføres 3-4 

prognoseberegninger med LTM. Det kan f.eks. 

omfatte en basisprognose (se eksempel nedenfor), 

et hovedalternativ og en takstfølsomhed.

Arbejdet bør indledes med en afstemning af 

beregningsforudsætninger mellem de to modeller.

4. AVSTÄMNING MOT LTM

34



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Det anbefales at gennemføre beregninger med 

LTM. Det kan for det første bidrage til at kvalificere 

beregningsresultater (f.eks. punkt 10) og belyse 

mulige udfaldsrum. For det andet kan det levere 

input til opstilling af tillægsmatricer (punkt 3, 4 og 

12).
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Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid
1-2 uger pr. beregning afhængig af 
kodningsarbejdet

Uppskattad resursåtgång - arbetstid
Afhænger af kodningsarbejdet. Det 
skønnes 50-100 timer pr. beregning 
med LTM

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation

Ingen forberedelser før 1. oktober 
2016.
Beregninger med LTM gennemføres 
parallelt med Sampers
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Beskrivning av problemet

Transnationella drivkrafter

Arbetsresandet över Öresund påverkas av många 

drivkrafter som inte fångas av SamPers (Till 

exempel: Bostadspriser och löner på ömse sidor 

Öresund, och skilda kulturella tillhörigheter och de 

skillnader i preferenser och värderingar som är 

förknippade med dem)  

Omlokalisering

En viktig mekanism för Öresundsresandet är också 

anpassning av bostadsmönstret, där befolkningen 

omfördelas i hela regionen till följd av förändrad 

tillgänglighet. Inte heller denna mekanism kan 

fångas av Sampers, eftersom befolkningen i 

SamPers är en exogen förutsättning för 

prognoserna.

Dynamik

Vid en stor tillgänglighetsförändring (som en ny fast 

förbindelse över Öresund) kommer anpassningen 

att ske successivt under många år. Ett sådant 

anpassningsförlopp låter sig inte beskrivas av 

SamPers, som ju beskriver tillståndet i ett framtida 

jämviktsläge när full anpassning skett till de nya 

omständigheterna.

MOCCA är en specialutvecklad modell för 

arbetsresandet över Öresund, som utvecklats v 

WSP med finansiering från Trafikverket, 

Öresundsbron och Region Skåne. Under 2014-

2015 har MOCCA vidareutvecklats till en ny 

version MOCCA 2.0. 

MOCCA 2.0 skiljer sig från MOCCA 1,0 genom 

• en matematisk formulering som tar bättre 

hänsyn till de begränsningar som funnits i 

skattningsdata

• Uppdelning på två olika ålderssegment

• Bättre beskrivning av drivkrafterna på 

arbetsmarknaden genom att arbetslöshet 

numera ingår i modellen.

Nyligen genomförda testanalyser visar att MOCCA 

2.0 ger prognosresultat som ligger ganska långt 

ifrån dem som tidigare uppnåddes med Mocca 1.0

5. TILLÄMPNING AV MOCCA?



Metod för hantera problemet

När Trafikverket på regeringens uppdrag 

genomförde en tidigare utredning om en ny fast 

förbindelse över HH, så genomförde WSP 

analyserna med modellverktyget SaMocca.

SaMocca kombinerade då MOCCAs beräkning av 

arbetsresandets omfattning, med den beräkning av 

övrigt resande som gjordes av den inkalibrerade

Sampers (SkåneTass)

Trafikverket har föreslagit att man eventuellt bör 

utnyttja MOCCA på liknande sätt även i framtida 

prognoser för Öresundsresandet, och effekten av 

en ny fast förbindelse över  Öresund. Man har 

samtidigt uttryckt viss oro för att det i så fall kan 

innebära ett problem att befolkningsunderlaget i 

MOCCA – till skillnad från i SamPers - delvis är ett 

beräkningsresultat, och alltså kan variera mellan 

prognosscenarier. 

Vår slutsats

MOCCA är en mycket nyskapande modell, som 

utvecklats som forskningsprojekt. MOCCA kan 

användas för att belysa och analysera flera viktiga 

frågor som det inte är möjligt att närma sig med 

tradtionella modelleverktyg.

De nyligen genomförda testkörningarna visade att 

MOCCA 2.0 ger beräkningsresultat som avviker 

ganska kraftigt från de resultat som tidigare 

erhållits med MOCCA 1.0. MOCCA 2.0 har inte 

utsatts för någon regelrätt validerng, och det är 

därför osäkert i vad mån den stora avvikelsen 

gentemot MOCCA 1.0 kan tolkas som en 

”korrigering” av resultat som tidigare varit 

”felaktiga”, eller om det snarare är frågan om 

genuin osäkerhet. 

Resultaten tyder åtminstone på att MOCCA i sin 

nuvarande form inte har den robusthet som man 

bör kräva om verktyget skall användas för att ge 

underlag för samhällsekonomiska kalkyler. 

Vi rekommenderar därför att MOCCA inte används 

för att ersätta Sampers beräkning av 

arbetsresandet över Öresund i samband med en 

kommande utredning av en ny fast förbindelse. 

Däremot anser vi att MOCCA – i avsaknad av 

alternativ – ändå kan användas för att belysa de 

viktiga frågor som ligger helt utanför Sampers 

”kompetensområde”. Det rör till exempel frågor om 

vilka flyttmönster över Öresund som kan initieras 

av en ny förbindelse, och hur lång tid det kommer 

att ta innan resandet anpassat sig
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Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Använd ej MOCCA som standardmetod och 

underlag för samhällsekonomiska beräkningar, 

eftersom resultaten inte är robusta. Däremot kan 

MOCCA med fördel användas för belysande 

analyser av särskilda frågor, till exempel 

omflyttning och successiv anpassning. 
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Hantering av MOCCA Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid

Uppskattad resursåtgång - arbetstid

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Nej

Rekommendation

Använd ej Mocca för huvudanalyserna. 
Kan däremot med fördel användas för
att belysa speciella frågor – med 
hänsyn tagen till modellens 
forskningsmässiga kaarktär och 
identifierade svagheter.
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Beskrivning av problemet

M4Traffic har i sina analyser konstaterat tydliga 

inkonsistenser och orimligheter när det gäller de 

taxor som anges för resor över Öresund (resor 

Köpenhamn – Malmö dyrare än resor Köpenhamn 

– Lund, mm.).

Samtidigt råder också oklarheter om vilka 

kostnader (”tullar”) som är inkodade för bilresor 

över Öresund, och vilka principer man utgått från 

när de fastställts. Det handlar alltså om de 

uppgifter som skall motsvara verklighetens 

passageavgifter över Öresundsbron, och taxor för 

färjeöverfarten.

Det är välkänt att det generellt  är svårt att avgöra 

vilka kollektivtrafiktaxor som bör användas i 

modellen. Verklighetens taxesystem kan ofta ha en 

hel uppsjö av nivåer och villkor, medan man i 

modellen bara kan koda in ett pris för så kallade 

”enkelresor”, och ett annat för så kallade 

”månadskort”. 

Dessa svårigheter är särskilt stora när det gäller 

bilresor över Öresund, eftersom rabattsystemen är 

svårgenomträngliga och innehåller många olika 

nivåer beroende på hur många resor man gör. 

Det är emellertid angeläget att taxematriserna 

representerar någorlunda realistiska nivåer för de 

verkliga taxorna. Annars kommer modellen att 

kalibreras in mot verkligt resande med onödigt 

stora kalibreringskonstanter.

Metod att hantera problemet

Det vore egentligen mycket angeläget med en 

generell översyn över taxematriserna i Sampers 

regionala modeller. Inkonsistenser och 

felaktigheter lär finnas på många håll 

Kvalificerade rimlighetsbedömningar av de 

nuvarande taxematriserna kan göras till exempel 

med hjälp av GIS-illustrationer, och nyinkodning 

kan genomföras utifrån skattade samband mellan 

reslängd och taxa etc.

Att göra en sådan generell genomgång av alla 

taxor vore alltså mycket önskvärt. Samtidigt lär det 

bli mycket tidskrävande, och kan hur som helst 

knappast motiveras bara av kommande 

Öresundanalyser. Vi har därför valt att inte föreslå 

en sådan generell genomgång i det här 

sammanhanget.

Inför arbetet med nya Öresundsanalyser är det 

emellertid särskilt angeläget att göra en sådan 

genomgång av de taxor och tullar som berör 

Öresundsöverfarten.  

6. TAXEMATRISER OCH ÖVERFARTSKOSTNADER?



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Inför inkalibrering av modellens Öresundsresande

är det särskilt angeläget att de delar av 

taxematriserna som berör Öresund är konsistenta 

och rättvisande. Om man inte avser göra en 

generell genomgång av taxematriserna (vilket i och 

för sig vore önskvärt), rekommenderar vi att man 

gör en detaljerad genomgång av taxor och tullar 

med särskilt fokus på de resor som direkt berör 

Öresund 
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Genomgång och uppdatering av taxematriser och 
tullar över Öresund

Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid 2 månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid 150 timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation

Genomför helst en total översyn av 
taxemariser och tullar i hela modellen. 
Här har vi dock begränsat oss till att 
föreslå en översyn av de delar av 
matriserna, och de länkar, som berör 
resande över Öresund.. 
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Beskrivning av problemet

I Sampers tillämpas generellt principen att 

kollektivtrafikens taxor antas realt oförändrade i 

framtidsscenarierna (alltså att framtida höjningar 

förväntas följa inflationen). 

När det gäller trängselskattens tullar följer man 

istället principen att enbart ”beslutad politik” 

representeras i modellen. Det innebär för 

Stockholms del att trängselskatten i 

framtidsscenarierna antas oförändarde i fasta 

priser från 2016 års nivåer.

Värdet av framtida kostnader devalveras i 

modellen när realinkomsterna stiger. Därmed 

kommer kollektivtrafikens taxor att uppfattas som 

allt billigare av modellens resenärer. En ännu 

kraftigare uttunning blir det när det gäller 

trängselskattens verkningar.

I Danmark finns en lagstiftning (”takstloftet”) som 

begränsar vilka taxehöjningar som 

kollektivtrafikföretagen kan ta ut, utifrån vilka 

höjningar av bränslepriser och löner som de 

drabbats av. Med hjälp av prognoser över 

bränslepris och reallöneutveckling kan man 

därmed beräkna ett rimligt värde på de framtida 

”takstloftet”. Eftersom det visat sig att 

kollektivtrafikföretagen i Danmark låter den verkliga 

prisutvecklingen följa takstloftet mycket nära, är det 

rimligt att basera en prognos för framtida 

kollektivtrafiktaxor på denna prognos.

I Sverige finns ingen lagstiftning kring 

kollektivtrafikens prisutveckling, och det finns 

därmed ingen bra grund för vilken prisutveckling 

som skall antas framöver. Erfarenheten visar att 

taxorna i kollektivtrafiken stigit betydligt snabbare 

än inflationen de senaste decennierna.

Osäkerheten om vilka taxor och tullar som skall 

tillämpas för framtidsscenarier är alltså generell. 

Men konsekvenserna blir särskilt stora över 

Öresund, eftersom priset utgör en ovanligt stor del 

av hela resuppoffringen när det gäller resor över 

Öresund. Därmed blir resandet särskilt känsligt för 

förändrade priser.  

Metod att hantera problemet

De framtida taxorna är en osäkerhetsfaktor. 

Framtida prognoser bör därför genomföras med 

känslighetsanalyser där kostnaden för överfartmed 

kollektivtrafik och bil varieras.

7. TAXOR  OCH ÖVERFARTSKOSTNADER I  

PROGNOS?



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Prognoserna kommer att bli känsliga för vilka 

reskostnader som antas. Känsligheten. är särskilt 

stor för resor över Öresund. Eftersom genuin 

osäkerhet råder om vilka antaganden som är 

rimliga, rekommenderar vi att olika alternativa 

kostnadsnivåer analyseras i en känslighetsanalys. 

En utveckling i enlighet med det danska takstloftet

kan vara ett av de testade alternativen.
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Genomgång och uppdatering av taxematriser och 
tullar över Öresund

Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid

Uppskattad resursåtgång - arbetstid

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation

Inga förberedelser inför 1 okt 2016. 
Genomför dock känslighetsanalyser i 
samband med prognosberäkningar



Beskrivning av problemet

Tidligere beregninger f.eks. undersøgelse af en 

Øresundsmetro har antydet en  stor priselasticitet 

og stor vækst i forhold til dagens trafik.

Nytten i efterspørgselsmodellen kan udtrykkes som 

en lineær kombination mellem omkostning og tid:

Da β er negativ, medfører en større tidsværdi 

(VOT) større nytte. Det vil resultere i flere og 

længere ture.

Da pris pr. km er meget større ved rejse over 

Øresund end mellem destinationer indenfor 

Sverige, vil samme relative ændring i omkostning 

(c)  medføre en større ændring i nytten over 

Øresund end mellem destinationer indenfor 

Sverige.

β udtrykker elasticiteten. Indeholder estimations-

grundlaget f.eks. store forskelle i  omkostninger, 

kan det i værste tilfælde medføre store elasticiteter

for dyre/ lange rejser (skala-problem).

I Sampers fremskrives tidsværdien med en 

elasticitet på 0,5 i forhold til indkomst. Udvikling i 

indkomst driver derfor væksten i trafikken. 

Kombineret med en store elasticitet kan det 

medføre en stor vækst i trafikken over Øresund.

Metod för att åtgärda problemet

Det foreslås, at basisprognosen i Sampers

sammenlignes med LTM og Sund&Bælt’s

trafikprognose for Øresundsbroen. Beregner 

Sampers meget stor vækst sammenlignet med de 

to andre prognoser, bør det håndteres, da det kan 

skyldes ovennævnte problem og medføre 

tvivlsomme samfundsøkonomiske gevinster.

En mulighed er f.eks. at justere barriere-

omkostninger i prognoseåret. En anden mulighed 

kan være at angive et udfaldsrum for trafik og 

samfundsøkonomi.

Hvis der gennemføres beregninger med forskellige 

takster over Øresund, kræver det opmærksomhed 

på størrelsen af elasticiteten. Det anbefales her at 

sammenligne med tilsvarende beregning i LTM (se 

bild Avstämning mot LTM).

Der bør på sigt foretages re-estimation af modellen 

for rejser over Øresund.

8. HÖG PRISELASTICITET I SKÅNE-TASS









 t c  

VoT

1
 β  u        (1)
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Beskrivning av problemet

Der er i efteråret 2015 (uge 41, 40, 41, 45, 46, 47) 

indsamlet oplysninger om ca. 7000 personrejser 

over Øresund. Dataindsamlingen omfatter alle 

transportmidler og indeholder oplysninger om bl.a. 

turformål og OD-mønster.

Data er indsamlet ved uddeling af postkort, og via 

internet (BroBizz). Det samlede antal besvarelser 

fremgår af nedenstående tabel.

Der foregår i øjeblikket en kvalitetssikring af data, 

som vil reducere antallet af godkendte besvarelser 

med nogle få procent i forhold til tabellen.

Data forventes klar til brug ultimo marts 2016.

Metod för att åtgärda problemet

OD-mønster i Samper beregning for 2014 bør 

sammenlignes med dataindsamling for at 

identificere forskelle.

Hvis der konstateres forskelle som kan have 

væsentlig betydning for beregning af placering af 

ny fast forbindelse, bør der foretages 

områdekorrektioner i Sampers.

9. NYA RESVANEDATA I ÖRESUNDSUNDERSÖKNING

Overfart Beskrivelse Svar

Bro Bus (Postkort, brev) 50

Bro Bus (Postkort, e-mail) 14

Bro Øresundsbroen (Postkort, brev) 145

Bro Øresundsbroen (Web) 2458

Færge Færge, B (Postkort, brev) 185

Færge Færge, B (Postkort, e-mail) 998

Færge Færge, L (Postkort, brev) 112

Færge Færge, L (Tablet + e-mail) 783

Tog IC Bornholm (Postkort, brev) 38

Tog IC Bornholm (Postkort, e-mail) 50

Tog Øresundstog (Tablet + e-mail) 1596

Tog Øresundstog (Postkort, brev) 441

Tog SJ (Postkort, brev) 48

Tog SJ (e-mail) 31
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Beskrivning av problemet

Vid analyser inom projektet ”ny metroförbindelse 

mellan Köpenhamn och Malmö” identifierades viss 

problem med målpunktsfördelningen i Sampers för 

resor över sundet. Modellen tenderade att 

underskatta resandet till Köpenhamns- och 

Fredriksbergs kommuner medan överskattningar 

skedde till områden utanför Köpenhamn. 

Vid analys av en ny metroförbindelse innebar detta 

problem att risk för underskattning av resandet på 

den nya metron förekom. 

Metod för att åtgärda problemet

Inom ramen för det metroprojektet genomfördes så 

kallade kvotjusteringar i modellen för att styra 

resandet över sundet till mer korrekta målpunkter. 

Justeringen genomfördes genom att kvotvis justera 

upp resande med målpunkter 

i Köpenhamn- och Fredriksbergs 

kommuner och samtidigt justera 

ned resandet till övriga kommuner 

med motsvarande mängder, dvs 

det totala antalet resor hölls på 

en fix nivå. 

Rekommendation med motivering

Detta problem uppkom i samband med ett projekt 

där relativt stora ingrepp hade gjorts på 

Trafikverkets standardmetodik för körningar med 

Sampers. Rekommendationen bör därför vara att 

efter genomförande av andra åtgärder som 

föreslås inom ramen för detta PM återigen validera 

resandestrukturen och genomföra jämförelser mot 

senare underlag, exempelvis RVU som genomförts 

under hösten 2015. 

Sammanfattande tabell

10. PROBLEM MED RESANDESTRUKTUR FÖR 

ÖRESUNDSRESOR

Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid X månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid X timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja, men viss risk för försening

Rekommendation Ingen åtgärd krävs för 1/10 2016



Beskrivning av problemet

De lange internationale rejser indlægges som 

tillægsmatricer i Sampers. Tillægsmatricerne 

omfatter fjernture mellem Sverige og Danmark 

samt ture mellem Sverige og det Europæiske 

Kontinent (EUC). Turene knyttes til portzoner i 

Danmark.

Der findes oprindeligt en international model som 

en del af det svenske modelsystem. Den benyttes 

dog sjældent til fastlæggelse af tillægsmatricerne.

Det betyder, at de lange internationale ture ikke 

påvirkes af ændringer i transportsystemet. Da 

omkring 1/3 af turene over Øresund er lange 

internationale ture, vil det således undervurdere 

effekten af en ny forbindelse.

Metod för att åtgärda problemet

LTM 1.1 omfatter en delmodel for ture mellem 

Danmark og Sverige og en delmodel for ture 

mellem de nordiske lande og EUC. Begge afvikles 

som en integreret del af LTM 1.1.

Delmodel for ture mellem Sverige og Danmark 

omfatter alle fire modeltrin (generation, 

destinationsvalg, modal split og rutevalg), og 

ændringer i transportsystemet påvirker alle trin. 

Det betyder f.eks., at en forbedret til gængelighed 

over Øresund medfører flere ture over Øresund.

Derimod beskrives alene bilture mellem de 

nordiske lande og EUC. Der er således ingen 

modal split i den delmodel. Da der kun er et par 

hundrede kollektive trafikture om dagen mellem de 

nordiske lande og EUC, betyder det ikke meget i 

det samlede billede med mindre der sker en meget 

stor forbedring af togudbuddet.

Trafikverket planlægger langsigtet udvikling af en 

international model gerne i samarbejde med de 

øvrige nordiske lande.

En mulighed på kortere sigt kan være at benytte 

den svenske internationale model.

En anden mulighed er at benytte LTM til at beregne 

de lange internationale ture og overføre dem til 

tillægsmatricerne i Sampers. Det gøres ved at køre 

rutebundter med OD.

LTM 1.1 har 65 zoner i Sverige, og matricerne skal 

på den svenske side ombrydes til zonesystemet i 

Sampers. På den danske side er zonesystemet i 

LTM og Sampers ens.

11. PROGNOSTICERA LÅNGVÄGA RESOR MED LTM
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Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Hvis der gennemføres beregninger i forbindelse 

med afstemning mod LTM (punkt 6), vil der kun 

være marginale ekstraomkostninger forbundet med 

udtræk af rutebundter. Arbejdet vil derfor primært 

omfatte overflytning af resultater fra LTM til 

Sampers. Der er derfor tale om en potentiel 

forbedring til lille ekstra ressourceindsats.

Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid Få dage

Uppskattad resursåtgång - arbetstid 20 timer pr. beregning

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation
Ingen forberedelser før 1. oktober 
2016.
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Den befintliga långväga modellen skulle kunna 

utvecklas så att även resor till och från Danmark 

beräknas. Detta arbete skulle omfatta att anpassa 

indata, implementera modellen (justera programkoden) 

och re-kalibrera modellen. 

Anpassa indata

När det gäller indata finns sannolikt det mesta redan 

tillgängligt. Den regionala modellen innehåller redan 

befolkningsdata för (delar av) Danmark, men behöver 

anpassas så att det kan läsas av den befintliga 

långväga modellen. Vidare borde stora delar av 

trafiknätet vara kodat, men behöver ses över. 

Implementera

Befintlig programkod är skriven i Fortran, och kommer 

att behöva modifieras. Förutom att säkerställa att även 

Danmark ingår i modellberäkningar, omfattar arbetet 

även att säkerställa att det går att kalibrera modellen för 

resor mellan Sverige och Danmark. 

Re-kalibrera

Då implementationen är genomförd behöver modellen 

att kalibreras och valideras mot resandeuppgifter. 

Resursbehov

Resursbehovet för detta arbete bedöms vara ca 500 tkr 

och ta ca 6 man-månader att genomföra. 

12. UTÖKA LÅNGVÄGA MODELL FÖR RESOR TILL OCH 

FRÅN DANMARK
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EPPlus

Beskrivning av problemet

Sampers nuvarande rapportering är ganska 

rudimentär och långsam. Orsaken till detta är att 

resultaten antingas skickas till Excel som textfiler 

eller direkt till Excel via långsam OLE-koppling. 

Dessutom är utnyttjandet av GIS lågt. Därför kan 

det vara omständligt att se samband och felsöka.

Metod för att åtgärda problemet

EPPlus är ett programbibliotek för Microsoft.Net

som läser och skriver XML-filer, närmare bestämt 

.xlsx-filer. Detta är Excels primära filformat.

Genom att använda t ex EPPlus erhålls följande 

fördelar:

• Rapportskapandet kräver ej att Excel är 

installerat.

• Rapportskapandet går mycket snabbare.

• Färger kan användas.

• Outline kan användas.

• Full precision kan användas. Ingen avrundning.

• Diagram kan användas.

• Formler kan användas. Detta ger bättre 

transparens och ökad förståelse.

13. FÖRBÄTTRAD RESULTATRAPPORTERING
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GIS

Beskrivning av problemet

Sampers efterfrågemodeller är komplexa, och det 

är en otrolig mängd data som genereras. Med 

befintligt system är det svårt, i många fall mer eller 

mindre omöjligt, att kontrollera om resultaten är 

rimliga. 

Metod för att åtgärda problemet

Om resultaten i högre utsträckning automatiskt 

kunde visas på kartor och i grafer skulle många 

felaktiga analyser kunna upptäckas i ett tidigt 

skede, och en stor del av felsökningen underlättas. 

Exempel på detta är följande plot som visar hur 

nyttorna (konsumentöverskott) fördelas mellan 

olika områden.

13. FÖRBÄTTRAD RESULTATRAPPORTERING, FORTS
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GIS

13. FÖRBÄTTRAD RESULTATRAPPORTERING, FORTS
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Beskrivning

Trafikverket har tagit fram ett PM, 

”Utvecklingsprojekt kring Öresund –

Samhällsekonomisk analys (CBA av Skalktyp)”, där 

det beskrivs hur samhällsekonomiska beräkningar 

skall genomföras för analyser av en förbindelse 

mellan Sverige och Danmark. Denna text 

sammanfattar de utmaningar som finns att utföra 

analyserna med befintligt modellsystem. 

ASEK:s förslag

ASEK förslår att 2 separata analyser genomförs, 

en där Danmark och Sverige betraktas som ett 

gemensamt samhälle (analys 1) och en där 

samhället utgörs av enbart Sverige (analys 2). 

Vidare föreslår ASEK att man genomför kalkyler 

med vissa, av praktiska själ förenklingar i 

kalkyleringsmetodik, ex. geografiska avgränsningar 

och värdering av nyttor.

Utmaningar med befintligt modellsystem

För att genomföra de två analyser som ASEK 

föreslår krävs generellt inga större metodmässiga 

förändringar av Samkalkmodellen. Dock krävs en 

hel del förbättringar avseende diverse indata. 

Nedan följer en sammanfattning över vilka 

svårigheter som finns att utföra beräkningarna med 

befintligt modellsystem. Mer ingående beskrivning 

finns på kommande sidor. 

• Metod för hur kärn- och kransområden skall 

hanteras vid exekvering av en eller flera 

regionala modeller. 

• Översyn och eventuell komplettering av länk-

och nodattribut på det danska vägnätet i den 

regionala modellen. 

• Yrkesmatriser förekommer i modellen inom 

Danmark, bortsett från lastbilar med släp. De så 

kallade ”pby-resorna” (personbil, yrkestrafik) 

förekommer för relationer inom respektive nation 

men inte över sundet. 

14. SAMKALK FÖR ÖRESUND UTIFRÅN ASEK:S

REKOMMENDATIONER



• Hantering av regionala tilläggsmatriser behöver ses 

över. 

• För att hantera externa effekter i Danmark måste 

diverse styrfiler som skapar indata till Samkalk för 

vägsidan uppdateras. 

• Översyn av macrosteg. 

Rekommendationer

Baserat på ovanstående genomgång är 

rekommendationerna följande:

• Översyn av yrkesmatriser och komplettering med 

ex. lastbilar med släp i Danmark. 

Kalendertid 1 mån, kostnad 100 tkr för översyn, 

”hur stort som helst” vid uppdatering.

• Översyn av regionala tilläggsmatriser (ex. Kastrup) 

Kalendertid 1-6 mån, kostnad 100 tkr.

• Samkalk exekveras med flera regionala modeller 

aktiva. Två olika riggningar kommer dock krävas 

beroende på om analys 1 eller 2 ska köras där 

definition av vad som är kärn- och kransområde 

måste hanteras. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.

• Översyn macrosteg, styrfiler mm. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.

• Översyn  och justering av länk och nodkodning på 

det danska vägnätet. 

Kalendertid 1 mån, kostnad under 100 tkr.

Övriga noteringar

Vi noterar att det i PM:et ”Utvecklingsprojekt kring 

Öresund – Samhällsekonomisk analys (CBA av 

Skalktyp) enligt ASEK:s rekommendationer” förs en 

diskussion om två olika typer av analyser genomförs, 

en där Danmark och Sverige betraktas som ett 

gemensamt samhälle (analys 1) och en där samhället 

utgörs av enbart Sverige (analys 2). I analys 2 står det 

att ”Nyttoeffekterna ska fördelas med utgångspunkt till 

var någonstans de uppstår, i Danmark eller Sverige”. 

Det förs dock ingen diskussion om producentöverskott 

skall beräknas oavsett om det är ett svenskt eller 

utländskt företag som driver trafiken. 

Vidare förs det en diskussion om effekter som inte

skall räknas med i den samhällsekonomiska kalkylen, 

t.ex. effekter på regional utveckling, effekter på 

lokalisering och exploateringsvärden. Vi bedömer 

dock det som sannolikt att även om det är teoretiskt 

korrekt att beräkningarna inte omfattar dessa 

analyser, så är detta frågeställningar som 

Sverigeförhandlingen kan komma att vilja ha svar på. 
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Exekvering av en eller flera regionala modeller

Vid exekvering av Samkalk kommer hantering av 

hur beräkning av nyttor i kärn- och kransområde 

bero på om man exekvrerar en eller flera regionala 

modeller. Om man väljer att exekvera en regional 

modell kommer nyttor beräknas även i 

kransområden, medan om man väljer att exekvera 

flera regionala modeller kommer enbart 

resor/nyttor inom- och från kärnområdet beräknas i 

Samkalks matrisprogram. 

I nuvarande modell avser områden i Danmark 

kransområden. Detta innebär att om bara 

Skånemodellen exekveras kommer även nyttor i 

Danmark beräknas i matrisprogrammet. Detta är 

konsistent med hur analys 1 är tänkt, åtminstone 

för väganalyser (dock krävs lite andra justeringar 

för denna analys). Denna hantering ställer dock till 

vissa problem för analys 2 där enbart resor/nyttor 

inom och från Sverige ska beräknas. Detta kan 

hanteras genom att flera regionala modeller 

exekveras, vilket (vad vi vet) är standard vid 

järnvägsanalyser, dock inte vid väganalyser. Här 

uppkommer dock ett annat problem (kanske inte 

så stort dock?). Då Danmark inte finns med i den 

regionala västmodellen kommer vi vid denna 

hantering inte fånga upp resor mellan Halland och 

Danmark (ca 7 mil mellan länsgräns och 

Helsingör). 

Det uppkommer alltså problem oavsett hur man 

väljer att exekvera Samkalk, antingen i analys 1 

eller i analys 2. Detta skulle dock kunna hanteras 

via manipulering av definitionen av krans- och 

kärnområden i Sampers (styrs via Key_tabeller i 

SAMS). Utgångspunkten bör troligtvis vara att man 

alltid exekverar flera regionala modeller i Samkalk

för Öresundsanalyser. I analys 1 måste områden i 

Danmark omdefinieras som kärnområden (möjligen 

även vissa områden i Halland). I analys 2 bör 

nuvarande definition fungera, dock bör man 

möjligen omdefiniera vissa områden i Halland. 

Yrkesmatriser

Yrkesmatriser förekommer i modellen inom 

Danmark, bortsett från lastbilar med släp. De så 

kallade pby-resorna förekommer för relationer inom 

respektive nation men inte över sundet. Troligtvis 

skulle man behöva genomföra diverse 

kvalitetskontroller av dessa matriser samt 

komplettera med resor inom Danmark avseende 

lastbil med släp.
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Möjligen skulle även komplettering av transitresor 

med tung trafik behövas. För dessa resor fångar vi 

inte effekter av ex. tillgänglighetsförbättringar via ex. 

nya resor i UA. Detta skulle potentiellt kunna hanteras 

via utveckling av Samgods modellen. 

Långväga resor

Hantering av långväga resor mellan Sverige och 

Danmark. I nuvarande modell hanteras dessa via 

tilläggsmatriser i den regionala modellen. Dessa 

tilläggsmatriser är av relativt dålig kvalitet och 

faktumet att de ligger i den regionala basen innebär 

att de vid användande i Samkalk skulle få sina nyttor 

beräknade med regionala värderingar (ex. 

tidsvärden). 

Med nuvarande system är det inte heller möjligt  att 

beräkna potentiella effekter till följd av åtgärder över 

sundet (tillkommande eller överflyttade resor) då 

matriserna är fixa. För att fånga samtliga 

resandeffekter och möjliggöra analyser av olika 

förbindelser över Öresund behövs någon form av 

modellverktyg. Detta kan tas fram genom att befintlig 

långväga modell i Sampers uppdateras för att även 

fånga långväga resor över sundet, eller att en ny 

modell för resor mellan Sverige och Danmark 

utvecklas. 

Regionala tilläggsmatriser

Hantering av regionala tilläggsmatriser. I modellen 

förekommer ett antal tilläggsmatriser för at 

komplettera det regionala resandet, exempelvis resor 

till Kastrup, danskars resor till Bornholm etc. Frågan 

är hur bra kvaliteten på dessa är? Möjligen bör de ses 

över för att fånga strukturen i dem på ett bättre sätt. 

Precis som för de långväga tilläggsmatriserna fångar 

vi inte heller här effekter av ex. 

tillgänglighetsförbättringar vi ett ökat resande i UA. 

Möjligen kan man leva med detta? Hantering av 

dessa i Samkalk bör vara möjlig med nuvarande 

utformning i systemet. 

Macrosteg

För analys 1 är enligt ovan rekommendationen att 

områden i Danmark definieras som kärnområden. 

Detta innebär att makrosteg för beräkning av 

utbudsdata måste uppdateras så inte reseefterfrågan 

minimeras för resor inom Danmark. Detta bör 

möjligen även gälla för analys 2 då resandet inom 

Danmark skulle kunna påverka val av överfart mellan 

Sverige och Danmark. 

Det finns önskemål om att kunna separera 

exempelvis budgeteffekter mellan danska och 

svenska resor vid analys. Möjligen kan detta hanteras 

via separata makron som implementeras i riggningen, 

men det behöver utredas vidare.  
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14. SAMKALK FÖR ÖRESUND UTIFRÅN ASEK:S REKOMMENDATIONER

En regional modell
Kransområden inkluderas i beräkning

Flera regional modeller
Enbart resor med start i kärnområde

inkluderas i beräkning.

Analys 1 (svenska 

och danska nyttor )

Analys 2 (enbart 

svenska nyttor)

Väganalys:

Ok - (vissa andra justeringar krävs dock)

Järnvägsanalys:

Eventuellt ok, det har diskuterats huruvida man vilka 

konsekvenser det medför att exekvera Samkalk med en 

eller flera regionala modeller för järnvägsanalyser. 

Väganalys & Jvg analys:

Ok, dock krävs vissa justeringar- Regionala resor från 

Halland kommer inte med i beräkningen, ex. Laholm-

Helsingör (kanske ett litet problem) – skulle kunna 

hanteras via omdefinition av kärn/krans i södra delarna 

av Halland

Väganalys & Järnvägsanalys:

Ok, dock krävs vissa justeringar- Regionala resor från 

Halland kommer inte med i beräkningen, ex. Laholm-

Helsingör (kanske ett litet problem) – skulle kunna 

hanteras via omdefinition av kärn/krans i södra delarna 

av Halland

Danmark är kransområde och kommer inte beräknas. –

kan dock hanteras genom att definiera Danmark som 

kärnområde

Väganalys & Järnvägsanalys:

Ej ok - Danska nyttor kommer beräknas oavsett.

Exekvering i Samkalk med: 



Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid X månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid X timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Vet ej

Rekommendation . 
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Beskrivning

Den 1 april 2016 kommer ny version av 

Sampersmodellen att släppas officiellt av 

Trafikverket. Denna modell innehåller en mängd 

uppdateringar jämfört med tidigare versioner. 

En större uppdatering som gjorts i modellen avser 

områdesindelning och uppdatering av 

socioekonomisk data för danska områden. 

Uppdateringen innebär att kommande 

Sampersmodell är konsistent med den danska 

landstrasportmodellen (LTM) avseende 

områdesindelning och socioekonomisk data (ex. 

befolkning, arbetsplatser, inkomster, bilinnehav 

mm.). 

Den aggregeringsnivå som använts för 

konvertering från LTM till Sampers avser LTM nivå 

2 innebärande ca 380 områden på Själland/Lolland 

och Falster. 

Då LTM och Sampers kräver indata på lite olika 

format har indata från LTM modellen anpassats för 

att matcha Sampersmodellens format. Detta 

innebär att vissa antaganden och schabloner varit 

nödvändiga att använda. Dessa finns 

dokumenterade i separat PM på Trafikverket. 

Anpassningar av Sampers har gjorts dels för ett 

basår 2014 och dels för prognosår 2040. 

Möjligheter

Att Sampersmodellen är konsistent med LTM i för 

danska områden innebär att möjligheter att 

uppdatera och utbyta data mellan modellsystemen 

underlättas. 

Exempelvis skulle det underlätta arbete med att 

utöka Sampers långväga modell för att även fånga 

resande över Öresund då stora delar av indata 

redan finns på plats. Eventuellt skulle den 

långväga modellen även behöva inkludera andra 

delar av Danmark såsom Fyn och Jylland. Ett 

sådant arbete skulle vara relativt enkelt att 

genomföra då nödvändig indata från LTM för dessa 

områden finns tillgänglig, dock skulle viss 

anpassning behöva göras för att matcha Sampers 

format. 

Ett annat exempel skulle kunna vara att utbyta 

matriser mellan LTM och Sampers. Detta skulle 

dock kräva at en nyckel skapades mellan svenska 

områden i LTM och sampersområden i Sverige. 

15. GEMENSAMMA INDATA I SAMPERS OCH LTM
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Sammanfattande tabell

Rekommendation med motivering

Om en utökning av Sampers långväga modell 

genomförs för att även inkludera områden i 

Danmark krävs viss hantering av befintlig indata 

avseende socioekonomiska förhållanden. Dessa 

skulle innebära. 

• Ev anpassning av befintlig indata på 

Själland/Lolland och Falster till en grövre 

områdesindelning. 

• Ev. utökning av indata så även Fyn och Jylland 

inkluderas. 

15. GEMENSAMMA INDATA I SAMPERS OCH LTM

Rubrik Slutsats

Uppskattad resursåtgång - kalendertid X månader

Uppskattad resursåtgång - arbetstid 60 timmar

Möjligt att genomföra i tid för tillämpning 2017 Ja

Rekommendation
Åtgärda om långväga modell utökas 
med Danmark. 
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