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1 Inledning 

Mocca är en dynamisk modell för arbetspendlingen över Öresund. Att modellen 

är dynamisk innebär att den ger successiva prognoser år för år från ett utgångs-

läge till ett givet prognosår. Mocca har använts som en delmodell för att pro-

gnostisera effekter av infrastrukturåtgärder i Öresundsregionen. Modellen i sin 

ursprungliga form utvecklades under åren 2008 och 2009 av WSP, med Region 

Skåne och Öresundsbron som beställare. I den versionen av Mocca var tillgäng-

lighet, bostadspris- och löneskillnader prognosvariabler.  

 

Under 2013 genomfördes en validering av Mocca i ett FUD-projekt finansierat 

av Trafikverket. Valideringen av Mocca har visade på brister i modellens pre-

diktionsförmåga (se diagram 1, nedan) avseende arbetsplatsbyten1. Utifrån re-

sultatet i valideringsprojektet fanns därmed ett behov av utvecklingsarbete för 

Mocca. Det identifierades också behov hos Region Skåne och Trafikverket av: 

(1) prognoser för pendlingen på arbetsmarknaden i Öresundsregionen, (2) bättre 

förståelse av drivkrafterna för arbetspendlingen i regionen, (3) prognoser för 

gränsresande i andra regioner, och (4) förbättra kunskapen om kopplingen mel-

lan arbetsmarknad och trafik/tillgänglighet. Utifrån dessa målsättningar har ett 

utvecklingsprojekt utförts som har resulterat i en ny version av Mocca. Utveckl-

ingsprojektet har utförts av ett team från WSP bestående av Christer Persson, 

Karin-Brundell-Freij och Christer Anderstig.   

 

Orsakerna till det bristande utfallet i valideringen av Mocca sågs innan detta 

utvecklingsprojekt som att det främst låg i att Moccas beskrivning av förhållan-

den på arbetsmarknaden var bristfällig. Därför förordades att utvecklingen av 

Mocca skulle fokusera på att ta in fler variabler som beskriver arbetsmarknaden 

i modellen, att dessa samt redan befintliga variabler i högre grad skulle dis-

aggregeras, samt att modellen skulle segmenteras för viktiga delgrupper av reg-

ionens befolkning. Projektet har visat att orsaken till utfallet i valideringen be-

rodde på brister i modellens beskrivning av förhållanden på arbetsmarknaden. 

Dock var orsaken till detta främst en bristande modellstrukturen som gjorde att 

modellen inte var tillfredställande för att beskriva arbetsmarknaden. Fokus i 

utvecklingsprojektet har därmed främst varit att komma fram till en mer adekvat 

modellstruktur för uppgiften. Den nya modellen innehåller ändå nya arbets-

marknadsvariabler, segmentering i två åldersgrupper samt något disaggregerade 

variabler 

 

 

                                                      
1 Valideringsprojektet redovisas i promemorian ” Validering av Mocca” (WSP, 2013-

12-16). 



 

2 

 

I underlaget inför utvecklingsprojektet påpekades att projektet inte syftade spe-

cifikt till att utveckla Mocca i riktning mot att användas för tillämpningar för 

inom-nationell pendling. Det kan vara värt att notera att de förändringar som 

gjorts av Mocca för att uppfylla de uttalade syftena ovan, likväl har gjort att ste-

get nu är mindre för att Mocca ska kunna analysera inom-nationell pendling. Se 

vidare kapitel 5 Moccas överförbarhet till andra prognosregioner, nedan.  

 

Texten beskriver nya dataunderlag, estimering, kalibrering och modellutvärde-

ring, hur den nya versionen av Mocca används (körs) och förutsättningarna för 

att använda den nya versionen tillsammans med Sampers. Texten avslutas med 

en sammanfattning av förändringarna i den nya versionen av Mocca. Den tidi-

gare manualen till Mocca ligger med som Bilaga 2.  

 

 

Diagram 1: Valideringsprognos, ordinarie version av Mocca (version 1).  
(källa: Validering av Mocca [WSP, 2013-12-16]). 

 

 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

20002001200220032004200520062007200820092010

Mocca valideringsprognos, ordinarie version (1)

Totalt Pendlare
(enligt obs. data)

Enligt ordinarie
version av Mocca



 

3 

 

2 Nya dataunderlag 

Nedan redovisas de dataunderlag som har tillkommit i version 2 av Mocca, och 

antingen har påverkat estimeringen av modellen eller som ger användaren till-

gång till nya prognosvariabler. För information om övriga ingående dataun-

derlag hänvisas till kapitel 4 i den föregående manualen för Mocca (bilaga 2). 

Dataserier nedan ges för de nya prognosvariablerna i modellen. För prognosva-

riablerna lön och bostadspris som ingick i den tidigare versionen av Mocca, och 

som fortfarande ingår i nya versionen, ges dataserier för dessa i kapitel 4 fram 

till och med 2006. I arbetet med den nya har längre dataserier använts, dessa 

visas i tabell 7 i avsnittet Bilaga 1 nedan.   

2.1 Nytt uttag ur transregionala registret 

Arbetet med att estimera version 2 av Mocca har utförts på förnyat uttag ur det 

Transregional registret av individers flyttningar och arbetsplatsbyten över 

Öresund. Det nya uttaget täcker perioden från 2001 till 2010. Uttaget har i prin-

cip utförts med samma program som används för det ursprungliga uttaget för 

den första versionen av Mocca, som täckte perioden 2001-2006. Programmet 

modifierades så att data segmenterades för de fyra åldersgrupperna 18-24 år, 25-

34 år, 35-49 år och 50-64 år. Det har uppstått tveksamheter om uttaget för start-

året och slutåret är helt korrekta, därför har uttaget från den beskurna perioden 

2002-2009 varit det uttaget som faktiskt har använts. Uttaget från Transregion-

ala registret beskrivs i avsnitt 4.2 Transregionala registret i den föregående 

manualen för Mocca (bilaga 2).  

2.2 Tillgänglighet för pendling inom Skåne och inom 
Själland 

Tillgänglighet, i form av restider och reskostnader, är en viktig förklaringsvari-

abel bakom vilket pendlingsalternativ, i form av en kombination av bostads- 

och arbetszon, som individer i regionen väljer. Denna valsituation modelleras i 

Mocca. När individen väljer pendlingsalternativ så jämförs tillgängligheten mel-

lan bostads- och arbetszoner som innebär pendling över Öresund, med alternativ 

som innebär pendling inom Skåne eller inom Själland. 

 

Mocca har tidigare enbart innehållit uppgifter om tillgänglighet över Öresund. 

Tillgängligheten för alternativ inom Skåne eller inom Själland har hanterats ge-

nom att införa specifika konstanter i modellnyttorna pendlingsalternativen inom 

Skåne och inom Själland. På detta sätt antas alltid inomlands-tillgängligheten 

vara konstant i Mocca, oavsett vilka investeringar som görs i transportinfra-

struktur. 
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I den nya versionen av Mocca har den faktiska tillgängheten, reskostnader och 

restider, uppmätts för inomlands-pendling i Skåne och i Själland. Huvudsyftet 

med att ta in inomlands-tillgängligheten i Mocca har varit att estimera mer kor-

rekta känsligheter (parametrar) för prognosvariablerna, inte att inkludera inom-

lands-tillgängligheten som en ytterligare prognosvariabel. Av denna anledning 

så har inomlands-tillgängligheten mätts på ett förenklat sätt jämfört med till-

gängligheten över Öresund. 

 

För att kunna estimera korrekta parametrar för prognosvariablerna räcker det att 

den uppmätta tillgängligheten representerar, d.v.s. approximerar, den verkliga 

tillgängligheten väl mellan zonerna på storzonsnivå i pendlingsmodellen (8 zo-

ner i Skåne och 5 zoner i Själland, se avsnitt 4.1 i den föregående manualen, 

bilaga 2). I modellen är tillgängligheten mellan två storzoner en så kallad log-

summa som väger ihop tillgängligheten (generaliserad reskostnad, se avsnitt 

3.2.3 i den föregående manualen) från alla relationer i den underliggande tra-

fikmodellen som börjar och slutar i de två storzonerna. Detta görs därför att den 

underliggande trafikmodellen arbetar med mycket fler zoner än pendlingsmo-

dellens så kallade storzonsindelning. Den logsumman, som egentligen består av 

många generaliserade reskostnader, är relaterad till den minsta generaliserade 

kostnaden från trafikmodellen som ingår i storzonsrelationen, genom följande 

olikheter, där AB är en pendlingsrelation mellan storzonerna A och B: 

 

  − min
𝐴𝐵

𝐺𝑒𝑛. 𝑅𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛. ≤ 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝐴𝐵 ≤ 

                                           ≤ − min
𝐴𝐵

𝐺𝑒𝑛. 𝑅𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛. + log(antal rel. i 𝐴𝐵) 

 

Tillgängligheten mellan storzonsområden inom Skåne och inom Själland har 

mätts genom att i varje storzon välja ut centroider (en för bil och en för koll) 

och sedan använda centroiderna för att beräkna typiska generaliserade reskost-

nader för varje storzonsrelation inom Skåne och inom Själland, genom att ap-

proximera 

 

 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝐴𝐵 ≈ 𝑇𝑦𝑝𝑖𝑠𝑘𝐺𝑒𝑛. 𝑅𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝐴𝐵  + log(antal rel. i 𝐴𝐵)

  

 

Genom att centroiderna har valts så att den typiska relationen ligger nära den 

relationen i trafikmodellen som ger den minsta generaliserade reskostnaden 

mellan storzonerna, för viktiga storzonsrelationerna, utan att ge för hög genera-

liserad kostnad för de mindre viktiga storzonsrelationerna, är förhoppningen att 

den approximerade logsumman ligger inom de ovan angivna olikheterna. För att 

beräkna de typiska generaliserade reskostnaderna mellan de valda centroiderna 

har estimerade parametrar från trafikmodellen använts i formeln för generali-

serad reskostnad på sidan 17 i den föregående manualen för Mocca (bilaga 2). 

De utvalda centroiderna redovisas i tabell 6 i Bilaga 1. Google Maps har an-
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vänts för att få restider, reskostnader och resavstånd mellan centroider som så 

gott som möjligt stämmer överens med den tidigare uppmätta trafikstandarden 

för relationer över Öresund, se 4.1 Områdesindelningar i den föregående manu-

alen för Mocca (bilaga 2), för mer om det. 

                                

Förfarandet ovan med typiska generaliserade reskostnader innebär en avsevärd 

förenkling, istället för att mäta restider och reskostnader för 741 relationer i tra-

fikmodellens zonsystem inom Skåne och 1225 relationer inom Själland räcker 

det med att göra det för 28 storzons-relationer inom Skåne och 10 storzons-

relationer inom Själland. Vår bedömning är att när denna uppmätta inomlands-

pendling används i modellen så ger den tillräcklig precision för att undvika fel-

aktigt estimerade parametrar för övriga prognosvariabler i modellen. 

 

Att så få relationer av de totalt 741 + 1225 = 1966 relevanta relationer används 

för att beskriva tillgängligheten för inomlands-pendling ger problem om man 

vill använda inomlands-tillgängligheten som prognosvariabel. Det är stor risk 

att en given åtgärd i transportsystemet inte alls påverkar resandet och trafikstan-

darden i någon av typrelationerna. Eller att bara delar av de totala effekterna av 

åtgärden kan beskrivas med hjälp av typrelationerna. För att kunna använda den 

implementerade inomlands-tillgängligheten som en prognosvariabel behöver 

trafikstandarden i typrelationerna justeras mer än den direkta objektiva påver-

kan som en åtgärd har på typrelationerna. Detta är svårt, därför är vår rekom-

mendation att inomlands-tillgängligheten konstanthålls vid prognoskörningar, 

på samma sätt som det med automatik har gjorts i den tidigare versionen av 

Mocca. För att ändå tillåta undantag ingår inomlands-tillgängligheten i det un-

derlag till modellen som användarna kan ändra inför en körning.                                            

 

 

2.3 Nya prognosvariabler 

Följande nya variabler har införts i version 2 av Mocca: 

 Arbetslöshet 

 Sysselsättning. I form av sysselsättningsgrad i befolkningen och i ande-

lar som ger hur de sysselsatta (dagbefolkningen) fördelas över Moccas 

arbetszoner. 

 Andelen Öresundspendlare som inte har svensk eller dansk nationalitet. 

Denna variabel är inte direkt en modellvariabel men prognosresultat 

modellberäknas separat för svenskar och danskar sedan viktas detta upp 

med hjälp av denna andel, så den påverkar prognosresultat. Andelen 

måste prognostiseras vid prognoskörningar med Mocca 
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De två första variablerna ovan är också disaggregerade efter åldersklass. Så be-

teendet för en person som till exempel är 35-59 år styrs av arbetslöshet och 

sysselsättning för den åldersgruppen. Främst har modellens beskrivning av ar-

betsplatsbyten samt inträdet i och utträdet ur arbetsmarknaden påverkats av de 

nya variablerna. De nya variablerna i modellen beskrivs mer i avsnittet Nya da-

taunderlag, se även Estimering nedan. 

 

De nya prognosvariablerna beskrivs här. De variabler som tidigare har varit 

prognosvariabler i modellen, bostadspris, lön och tillgänglighet, är kvar oför-

ändrade i modellen, de beskrivs i kapitel 4 Underlaget till MOCCA i den före-

gående manualen för Mocca (bilaga 2).  

2.3.1 Arbetslöshet 

Arbetslöshet mätt som procentuell andel av arbetskraften i Skåne och i Själland 

ingår som prognosvariabel i version 2 av Mocca. Arbetslöshet är hämtad från 

tabellen OEAKU21S i Örestatdatabasen. I Ursprungsdata anges kvartalsvisa 

uppgifter, medelvärdet av dessa över ett år används i modellen. Modellen skiljer 

på individer uppdelade på fyra åldersgrupper 18-24 år, 25-34 år, 35-49 år och 

50-64 år. Data om arbetslösheten är uppdelad på tre åldersgrupper 16-29 år, 30-

49 år och 50-64 år. Individernas åldersgrupper matchas med grupperna för ar-

betslöshet så att en individ i modellen påverkas av en åldersspecifik arbetslös-

het, enligt följande  

 

Individ  Arbetslöshet 

18-24 år 16-29 år 

25-34 år 30-49 år 

35-49 år 30-49 år 

50-64 år 50-64 år 

 

De två datakällorna åldergrupperingar resulterar alltså i överlappningar i match-

ningen för de yngre åldersgrupperna.  

 

Modellen tar hänsyn till skillnaden i arbetslöshet på den danska och svenska 

sidan vid valet av arbetszon. Tabell 1 nedan visar hur skillnaden i arbetslöshet 

har utvecklats totalt och för de olika åldersgrupperna år 2002-2013.  
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Tabell 1. Skillnad i arbetslöshet (procentuell andel av arbetskraften) 
(Arbetslöshet i Själland minus arbetslöshet i Skåne).  

År 16-29 år 30-49 år 50-64 år Totalt 

2002 -3,2 -0,8 -0,7 -1,3 

2003 -2,9 -0,8 -0,6 -1,1 

2004 -5,6 -1,1 -0,5 -1,8 

2005 -7,0 -1,9 -0,5 -2,6 

2006 -7,4 -2,1 -1,0 -3,0 

2007 -6,1 -0,9 -0,7 -2,0 

2008 -6,4 -1,3 -1,6 -2,7 

2009 -5,4 -0,7 -0,9 -1,9 

2010 -4,2 0,1 0,3 -0,8 

2011 -3,5 -0,1 -0,2 -1,0 

2012 -3,9 -0,2 -0,8 -1,2 

2013 -5,4 -0,8 -0,5 -1,9 

2.3.2 Sysselsättning – sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgrad i Skåne respektive Själland ingår som ny prognosvariabel i 

version 2 av Mocca. Sysselsättningsgraden definieras som andel sysselsatta i 

befolkningen i en viss åldersgrupp. Data kommer från tabellen OERAS1S i 

Örestatdatabasen. Åldersgrupperna i uttaget gick att matcha med de fyra ålders-

grupperna i modellen sånär som den yngsta åldersgrupp som i modellen är 18-

24 år. Där var nedre gränsen i uttaget tvunget att sättas till 16 år. Totala syssel-

sättningsgrader i Skåne och i Själland för respektive åldersgrupp ingår i mo-

dellen. Tabell 2 nedan visar hur sysselsättningsgraderna har utvecklats under 

åren 2000-2010. 

Tabell 2. Sysselsättningsgrader i Skåne och i Själland (andel av befolkning sys-
selsatta inom respektive åldersgrupp, totalt avser 16-64 år). 

 

Skåne 

    

Själland 

    År 16-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år Totalt 16-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år Totalt 

2000 0,38 0,73 0,80 0,69 0,68 0,70 0,82 0,84 0,66 0,76 

2001 0,37 0,74 0,80 0,70 0,69 0,69 0,82 0,84 0,67 0,76 

2002 0,37 0,73 0,80 0,71 0,69 0,66 0,79 0,83 0,66 0,75 

2003 0,35 0,72 0,80 0,71 0,68 0,64 0,78 0,82 0,66 0,74 

2004 0,34 0,72 0,80 0,72 0,68 0,64 0,79 0,83 0,66 0,74 

2005 0,34 0,73 0,81 0,72 0,68 0,66 0,81 0,84 0,66 0,75 

2006 0,37 0,74 0,82 0,73 0,70 0,68 0,82 0,85 0,67 0,77 

2007 0,40 0,76 0,83 0,74 0,71 0,69 0,83 0,86 0,68 0,77 

2008 0,39 0,75 0,83 0,74 0,70 0,64 0,79 0,84 0,68 0,75 

2009 0,34 0,71 0,81 0,72 0,68 0,58 0,76 0,82 0,67 0,73 

2010 0,37 0,71 0,82 0,73 0,69 0,56 0,74 0,81 0,67 0,72 
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2.3.3 Sysselsättning – dagbefolkningens geografiska 

fördelning 

Sysselsättning i form av dagbefolkningens geografiska fördelning över storzo-

ner inom Skåne respektive inom Själland ingår också som en ny prognosvaria-

bel i version 2 av Mocca. Denna variabel matchas inte per åldersgrupp i mo-

dellen, men ger en geografisk disaggregering av sysselsättning över storzoner-

na. Data för Skåne är och för Själland är den hämtad från statistikbanken hos 

Danmarks statistik tabell RASA112 och avser registerbaserad statistik. Tabell 3 

nedan är visar  

 

Tabell 3. Sysselsättningens (dagbefolkning) fördelning över storzoner inom 
Skåne och inom Själland. 

 

Storzoner i Skåne 

     

Storzoner i DK 

   År S-A S-B S-C S-D S-EF S-G S-H S-IJ D-ABCH D-DG D-FLE D-IJK D-US 

1999 0,285 0,132 0,055 0,054 0,081 0,126 0,096 0,172 

     2000 0,287 0,134 0,054 0,053 0,081 0,127 0,094 0,170 

     2001 0,290 0,135 0,054 0,053 0,080 0,126 0,094 0,168 

     2002 0,288 0,136 0,053 0,053 0,081 0,128 0,094 0,168 

     2003 0,286 0,137 0,054 0,053 0,082 0,128 0,094 0,167 

     2004 0,285 0,138 0,055 0,052 0,082 0,129 0,094 0,167 

     2005 0,289 0,138 0,054 0,051 0,082 0,129 0,094 0,164 

     2006 0,290 0,139 0,054 0,051 0,082 0,129 0,093 0,162 

     2007 0,294 0,140 0,053 0,051 0,081 0,130 0,093 0,160 

     2008 0,298 0,142 0,053 0,049 0,080 0,129 0,093 0,157 

     2009 0,301 0,143 0,053 0,048 0,081 0,128 0,091 0,154 0,113 0,204 0,357 0,123 0,205 

 

2.4 Övriga dataunderlag av betydelse för Moccas 
prognosresultat 

2.4.1 Andelen Öresundspendlare som inte har svensk eller 

dansk nationalitet 

Andelen Öresundspendlare som inte har svensk eller dansk nationalitet, gömdes 

tidigare undan i befolkningsjusteringen som finns inbyggd i Mocca. Det innebar 

                                                      
2 ”Beskæftigede (arbejdssted) efter område, branche (DB07), socio-økonomisk status, 

herkomst, alder og køn” 
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att andelen av Öresundspendlarna som inte är svenskar eller danskar antogs vara 

densamma som deras andel i befolkningen i regionen. Tabell 4 nedan visar ut-

vecklingen under åren 2002-2009 för denna andel av Öresundspendlarna och av 

befolkningen. 

 

Tabell 4. Procentuell andel som ej har nationalitet (enl. Moccas def.) SE eller 
DK av Öresundspendlarna och i befolkningen. (Källor: Transregionala 
registret och Örestatdatabasen.)  

År Sundspendling Befolkning 

2002 12,7 % 7,8 % 

2003 14,0 % 7,7 % 

2004 16,5 % 7,9 % 

2005 16,8 % 7,9 % 

2006 20,5 % 8,3 % 

2007 21,8 % 8,5 % 

2008 23,2 % 9,1 % 

2009 22,9 % 9,6 % 

 

Andelen Öresundspendlare som ej är av svensk eller dansk nationalitet är högre 

än motsvarande andel i regionens befolkning, dessutom har andelen bland 

sundpendlarna stigit betydlig under perioden 2002-2009.  

 

Mocca är estimerad på data som enbart innehåller svensk eller dansk nat-

ionalitet (enlig Moccas definition). I den tidigare versionen av Mocca justeras 

pendlarnas antal upp med en faktor som motsvarar andelen i befolkningen som 

ej är av svensk eller dansk nationalitet. Detta gör att den totala sundspendlingen 

till en början underskattas. Vid kalibreringen anpassas modellen så att den ändå 

reproducerar den totala sundspendlingen. Det innebär att den formella pend-

lingsnivån ligger rätt (för kalibreringsåret) men att Mocca vid prognoskörningar 

troligen överskattar betydelsen av förändringar av prognosvariabler. Mocca blir 

helt enkelt för känslig vid prognoskörningar. 

 

I version 2 hanteras detta istället så att kalibreringen sker mot data som enbart 

innehåller personer av svensk eller dansk nationalitet. Vid prognoskörningar 

justeras sundspendlarna upp med en faktor som motsvarar andelen av 

sundspendlarna som inte har svensk eller dansk nationalitet. Detta sätt tar bort 

risken av att överdriva Moccas känslighet för prognosvariablerna. Nackdelen 

med metoden är att andelen sundspendlare som inte har svensk eller dansk nat-

ionalitet, i sig blir en prognosvariabel som användare måste bestämma värdet 

för i olika prognosscenarier. Vår rekommendation är att det värdet för 2009 i 

enligt statistiken används vid prognoskörningar.    
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3 Förändrad modellstruktur 

Modellstrukturen har förändrats i och med version 2 av Mocca. Orsaken var 

framför allt den tidigare nämnda svårigheten att estimera modellparametrar med 

godtagbara värden för en prognosmodell, på de nya data som täcker en längre 

tidsperiod än för estimeringen av den tidigare versionen. Att det var möjligt att 

estimera parametrar med godtagbara värden för den tidigare modellversionen 

har tolkats som att specifika förhållanden rådde under den tidsperioden 2001-

2006 som var tillgänglig för estimering då. Detta gav i sin tur det otillfredsstäl-

lande resultatet vid valideringen av den tidigare versionen av Mocca (se ovan). 

  

Lösningen på de problemen var att förändra strukturen för modellen. Struktur-

förändringen kan sammanfattas i följande fyra punkter: 

 

 Tillgängligheten för pendlingsrelationer inom Skåne och inom Själland 

ingår nu i modellen. Strukturen för hur detta införs i modellen är konsi-

stent med hur det skulle ha gjorts i en modell för ideala data om 

Öresundsregionen. 

 

 Modellen tar hänsyn till, om än indirekt, att individerna i Mocca inte 

alltid är sysselsatta i arbete och att sysselsättningsgraden varierar, mel-

lan (ålders)grupper och över tid. 

 

 I de data som finns tillgängliga för att estimera modellen går det inte att 

studera flyttningar inom Skåne eller inom Själland, enbart flyttningar 

som sker över Öresund ingår i data. Modellen tar nu hänsyn till detta 

genom att individer nu inte kan välja sådana alternativ för sina flytt-

ningar.   

 

 Extra parametrar har införts för att i högre grad säkra att estimering inte 

resulterar i att parametervärdena för prognosvariablerna inte innehåller 

effekter av faktorer som inte har att göra med prognosvariablerna. 

 

Med dessa förändringar gjorda gick det sedan att estimera modellparametrar 

med godtagbara värden, samt att införa nya variabler och åldersegmentera mo-

dellen. De två första punkterna ovan har varit de viktigaste orsakerna för att nå 

det resultatet. Båda punkterna har att göra med att vi i estimeringsdata bara 

känner till exakt var en individ arbetar (eller överhuvudtaget att denne, arbetar), 

om den bor och arbetar på olika sidor av Öresund.  
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4 Estimering 

Estimering av pendlingsmodellen utfördes på  

 individdata från Transregionala registret, och 

 påförda data om prognosvariablerna för lön, bostadspris, arbetslöshet, 

sysselsättning och tillgänglighet. 

Se vidare avsnittet Nya uttag ut Transregionala registret ovan och avsnitt 4.2 

Transregionala registret i den föregående manualen för Mocca (bilaga 2). 

 

Modellerna för 18-24 år och 25-64 år estimerades som separata modeller. Mo-

dellerna var båda av samma typ, multinomial logitmodell, som i den föregående 

versionen av Mocca, men med de förändringar i modellstruktur som beskrevs i 

föregående avsnitt. Resultat från estimeringen i form av estimerade parameter-

värden redovisas i tabell 5 i Bilaga 1: Tabeller nedan, motsvarande uppgifter 

för modellen i version 1 av Mocca ges av tabell 5 i Bilaga 1 i den föregående 

manualen.    

 

Jämfört med estimeringsresultaten från föregående version så resulterar parame-

tervärdena i lägre känslighet för både lön och bostadspris. Tillgänglighet visar 

ungefär samma känslighet i version 1 och 2. Detta gäller vid jämförelse mellan 

modellen för äldre (25-64 år) i version 2 och den icke ålderssegmenterade mo-

dellen som användes i version 1. 

 

När modellen körs startar körningen ett visst startår, sedan beräknas fördelning-

en över bostads- och arbetszoner successivt år för år genom att årets fördelning 

är en modifiering av den beräknade fördelningen för föregående år. Vid estime-

ringen börjar modellen ”om” varje års fördelning är en modifiering av föregå-

ende års observerade fördelning.  

 

Den bästa bilden av hur god anpassning den estimerade modellen ger till data 

fås genom att göra en modellprognos på estimeringsdata beräknad på samma 

sätt som vid estimeringen, alltså när prognosen varje år ”börjar om” från före-

gående års observerade data.  Resultatet från en sådan prognos visas i diagram 2 

nedan, i form av antal pendlare över Öresunds för perioden 2002-2009. Antalet 

modellberäknade pendlare ges av den blå linje medan antal pendlare enligt data 

ges av den heldragna svarta linjen (med markerade datapunkter). I jämförelsen 

är data avgränsat till invånare med svensk eller dansk nationalitet enligt Moccas 

definition. 
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Från diagrammet ses att 2007 är ett avvikande år3. Utöver det ligger den mo-

dellberäknade pendlingen tämligen nära den observerade pendlingen. Det finns 

också en tendens till att modellen inte reagerar tillräckligt starkt på det tids-

mässiga förloppet, fram till och med 2005 ligger prognosen något över den ob-

serverade nivån medan den från 2006 och framåt tenderar att ligga under den 

observerade nivån. 

 
Diagram 2.  Den estimerade modellens anpassning till estimationsdata. Obser-

verade data är från transregionala registret, avgränsat till enbart 
svenska eller danska pendlare (enligt Moccas definition).  

 

Den streckade linjen i diagram 2 visar resultatet av en successiv sekventiell 

prognos som är beräknad enligt metoden som den implementerade modellen 

kommer att använda. Det är uppenbart från diagrammet att en prognos med en 

sekventiell tillämpning av modellen har problem att återskapa pendlingsutveckl-

ingen efter 2006. 

 

                                                      
3 Från värdena på de ingående prognosvariablerna för år 2006 och 2007 är det i princip 

omöjligt för modellen att öka pendlingen mer mellan 2006 och 2007 än mellan 2005 

och 2006, vilket är det faktiska förhållandet i data. 
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En närmare betraktelse visar att det är förändringen i sundspendlingen mellan 

2006 och 2007 som skapar större delen av avvikelsen mellan modellprognos 

och faktisk pendling. I diagram 3 nedan visar den blå linjen vad som händer om 

den sekventiella prognosen startas om 2007, genom att använda den observe-

rade fördelningen av regionens population över bostads- och arbetszoner. Detta 

ger en bättre följsamhet mot den observerade pendlingen.  

 
Diagram 3.  Den estimerade modellens anpassning till estimationsdata. Obser-

verade data är från transregionala registret, avgränsat till enbart 
svenska eller danska pendlare (enligt Moccas definition).  

Efter år 2007 följer nu modellprognosen mönstret från den observerade pend-

lingen. Detta är en tämligen stor förändring jämfört med den tidigare modellen 

som användes fram till valideringen av Mocca. Som en jämförelse visar dia-

gram 4 nedan vad som sker om den tidigare modellen hanteras på samma sätt, 

det vill säga omstart år 2007 (i valideringen utnyttjades bara åren efter 2006, 

därför är detta nu gjort genom att prognosen startar med 2007 som första pro-

gnosår). Problemen som konstaterades i valideringen är också uppenbara i detta 

diagram. I princip så ger en prognosen med den tidigare modellen att pendling-

en förändras åt fel håll för varje år efter 2006. Orsaken var, som konstaterades i 

valideringen, att löneskillnadernas utveckling spelade för stor roll i den tidigare 

modellen.     
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Diagram 4.  Den estimerade modellens anpassning till estimationsdata. Obser-

verade data är från transregionala registret, avgränsat till enbart 
svenska eller danska pendlare (enligt Moccas definition).  

 

Det går alltså att konstatera att modellen som nu har estimerats för Mocca pre-

sterar markant bättre än den tidigare modellen för åren 2006-2009, undantaget 

är år 2007. I och för sig så ger den nya modellen, både för sekventiell prognos 

2002-2009 och vid omstart 2007, ett betydligt bättre resultat för 2007 än den 

tidigare modellen. Men den sekventiella prognosen för 2002-2009 (se diagram 2 

ovan) visar att 2007 fortfarande är ett problematiskt år. Det är alltså värt att un-

dersöka det året lite närmare och försöka komma till klarhet hur detta bör hante-

ras i prognossituationer. 

 

Tabellen nedan visar värdena för prognosvariablerna 2006 och 2007 (tillgäng-

ligheten har hållits konstant för de två åren och beaktas inte). Vi ser att för alla 

tre variablerna minskar skillnaderna mellan svenska och danska sidan av reg-

ionen. Det innebär att om vi antar att den verkliga sundspendlingen följer en 

Markovmodell (som Mocca) så måste pendlingen antingen bli lägre 2007 jäm-

fört med 2006, eller åtminstone ska ökningen mellan de åren bli lägre än ök-

ningen i pendling mellan 2005 och 2006.     
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Variabel 2006 2007 

Boprisskillnad (tkr) 28,27 24,39 

Löneskillnad (tkr) 1 365,27 1 117,99 

Arbetslöshetsskillnad (%) -3,00 -2,03 

 

Vi ser också från den streckade linjen i diagram 2 ovan, att det är det senare fal-

let som gäller i den modellen som nu har estimerats för Mocca. Prognosen ger 

en svag ökning av pendlingen för 2007 jämfört med 2006. Att prognosen ger en 

ökning mellan dessa två år, trots att skillnaderna i prognosvariablerna minskar, 

bör tolkas som att prognosen är på väg upp till ett jämviktsläge som ännu inte 

var uppnått år 2006.  

 

Om vi betraktar den observerade pendlingen så ser vi att den är högre 2007 än 

2006, men också att ökningen mellan 2007 och 2006 är större än ökningen mel-

lan 2005 och 2006. Ett sådant för hållande är inte möjligt med en Markovmo-

dell med de tre prognosvariablerna som för närvarande ingår. Det finns i princip 

tre orsaker till den observerade pendlingen 2006-2007, de är: 

 

1. Prognosvariablerna påverkar inte pendling direkt utan de verkar med ett 

eller flera års förskjutning (så kallad laggad påverkan)  

  

2. En eller flera viktiga prognosvariabler saknas i modellen 

 

3. Beroendet mellan åren är mer komplicerat än en Markovmodell (plus 

eventuell laggning) 

 

Ingen av dessa orsaker är i sig självklar för att åtgärda problemet för år 2007. 

Den enklaste åtgärden är att pröva att lagga prognosvariablerna. Om detta vore 

hela lösningen är det dock troligt att problemet skulle framkomma för fler år än 

2007. Vidare har redan de flesta naturliga prognosvariabler prövats under esti-

meringen. Så om det är punkt två ovan som är problemet är det troligt att det 

berör variabler som är svåra att hantera i prognossammanhang. Ett sådant ex-

empel kan vara förväntningar som byggs upp under en högkonjunktur. 

 

Den tredje punkten ovan handlar om mer avancerade stokastiska modeller. 

Dessa erbjuder typiskt också betydande tolkningsproblem i en prognossituation. 

Det kan handla om att en sådan modell, långt fram i en prognosperiod, förutsä-

ger att pendlingen kommer att accelerera utan att prognosvariablerna antyder 

detta. 
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Orsaken till avvikelsen mellan modellprognos och observerad pendling för år 

2007 hanteras nog därmed bäst genom att acceptera avvikelsen. Att försöka åt-

gärda den är snarare en ny forskningsfråga, och resultatet är osäkert. 

 

Ett problem för pendlingsutvecklingen sett som ett dynamiskt förlopp där ett 

visst års pendling påverkas av dess nivå föregående år, är det tar tid innan en 

avvikelse återgår till den nivån som den bör ha enligt sitt jämviktsläge. Därför 

är det viktigt i prognossammanhang att modellen är kalibrerad till ett år som 

ligger så nära som möjligt till det faktiska nuläget. Detta gör att redan skedda 

avvikelser, som till exempel år 2007, kommer med i prognosen på ett rimligt 

sätt. I den exempelprognos som utförs nedan i rapporten kalibrerades modellen 

in till värdet för pendlingen år 2013.           

 

Utökade metoder för att kalibrera modellen har prövats under projektets gång. 

De uppvisade dock en tendens att ge orimliga dynamiska förlopp vid prognoser. 

Därför rekommenderas att den tidigare använda kalibreringsmetoden används. 

 

I modellen för unga, 18-24 år, har det inte varit möjligt att estimera parametrar 

med rätt tecken för alla prognosvariabler. En anledning till att ålderssegmentera 

modellen är att de unga beteende är betydligt svårare att beskriva i modellen. 

Att ålderssegmentera blir då ett sätt att isolera problemen så att de inte påverkar 

hela modellen. Några anledningar till svårigheterna att på ett bra sätt beskriva 

de ungas beteende kan vara att har unga en betydligt lägre sysselsättningsgrad 

och allmänt en lägre grad av anknytning till arbetsmarknaden. En specifik orsak 

kan vara det höga nyttjandet av lärlingsarbeten för unga danskar, det kan ses 

som ett institutionellt hinder för att ta arbeten på den svenska sidan av sundet. 

För att få en acceptabel modell var vissa parametrar tvungna att strykas eller att 

sättas till specifika värden. Detta gällde parametrarna för svenskarnas bostads-

pris, både svenskars och danskars lönevariabler samt danskars arbetslöshetsva-

riabel. Till exempel innebär det att lön inte är en prognosvariabel i modellen för 

unga. Tabellen nedan visar vilka prognosvariabler som ingår i ungdomsmo-

dellen 

 

Svenskar   Danskar 

−    Bostadspris 

Arbetslöshet   − 

Tillgänglighet   Tillgänglighet 
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5 Moccas överförbarhet till andra 
prognosregioner 

Att Mocca nu körs som en syntetisk modell innebär, som nämnts i förra avsnit-

tet, att modellen är lättare att flytta till andra regioner. Det faktum att Mocca, i 

fallet att en individ inte bor och arbetar på olika sidor om sundet, inte känner till 

i vilken zon som individen arbetar i eller ens om denne arbetar, har tidigare in-

neburit följande: 

 

 Mocca har varit starkt knuten som modell till en region som delas i 

två delar av en landsgräns. 

 Alternativen för att bo och arbeta/ej arbeta inom samma land har in-

nehållit speciella konstanter och variabler, som har gjort det svårt att 

säga exakt hur en modell utan sådan alternativ skulle se. Detta både 

för dess specifikation och vilka parametervärden som bör användas. 

 

Den nya modellstrukturen gör det enklare att härleda hur en modellspecifikation 

utan landsgräns, och utan Moccas speciella alternativ för detta, bör se ut. Dessu-

tom har inga specifika parametrar estimerats för dessa alternativ som är unika 

för situationen med en landsgräns. Totalt sett innebär dessa förändringar i vers-

ion 2 av Mocca att det är lättare att rekommendera en flytt av modellen till en 

region som inte delas av en landsgräns.  

 

Som minimum vid en flytt av Mocca till en annan region krävs (1) gränsregion - 

kalibrering av modellen samt mindre förändringar i implementeringen av 

Mocca, och om (2) ej gränsregion – kalibrering samt en tämligen betydande re-

implementering. 

 

En aspekt av att flytta Mocca till en annan region är frågan huruvida Mocca är 

beroende av den exakta zonindelningen som används just nu i modellen. Detta 

är en komplex fråga. Egentligen bör den avgöras av en känslighetsstudie för 

Öresundsregionen. Vad händer med Mocca om man ändrar den befintliga zo-

nindelningen i Öresundsregionen? Går de tidigare parametrarna att använda? 

Om inte, räcker det att kalibrera in dem mot nya värden, eller måste modellen 

estimeras om? 
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6 Använda Mocca version 2 med 
Sampers 

Version 1 av Mocca hade en variant som var anpassad för att köras tillsammans 

med Skåne/TASS regionalmodell av Sampers. Den textfilsbaserade variant av 

Mocca, som version 2 baseras på, togs fram för att tjäna som en utgångspunkt 

för den Sampersintegrationen. Hela programkoden för Sampersintegrationen, 

förutom ett tiotal rader, finns i separata programfiler. I versionen 2 så är använ-

dandet av koden för Sampersintegrationen avstängd med hjälp av en konfigurat-

ionsinställning. De förändringar som gjorts i programkoden för version 2 berör 

inte koden för Sampersintegrationen. De tre moment som måste utföras i en 

Sampersintegration av version 2. 

1. Skapa ny konfigurationsfil för Mocca, som slår på den gamla Sampers-

integrationen. 

1. Om riggningen i Sampers har förändrats avseende matrisplatser eller 

om inläsningen från Samsdatabasen har förändrats i nyare versioner av 

Sampers, så måste motsvarande förändringar göras i Moccas kod för 

Sampersintegration. Om inga grundläggande förändringar i riggningen 

har gjorts så bör större delen av detta arbete vara att skriva in nya ma-

trisnummer i Moccas konfigurationsfil.  

1. Hämta restider och reskostnader för inomlands-tillgänglighet (Skåne 

och Sampers) från Sampers emme-matriser. 

2. Kalibrera 

3. Köra testprognoser. 

  



 

21 

 

7 En prognos från Mocca version 2 

En prognos med den nya versionen av Mocca har utförts. Prognosen har varit en 

del av det prognosarbete som WSP har utfört för Region Skåne om utbildnings- 

och arbetsmarknadsprognos med sikte till 2025. 

 

Utgångspunkten för prognosen har varit att prognostisera pendlingsutvecklingen 

för perioden 2013-2025 med alla prognosvariabler utom arbetslöshet konstant 

på 2013 års nivå. Denna prognos syftar i detta sammanhang främst på att säkra 

att Mocca reagerar rimligt på förändringar av prognosvariabeln arbetslöshets-

skillnad, samt att ge ett exempel på hur arbetslöshet kan prognostiseras. 

 

Följande förutsättningar antogs avseende arbetslöshet: 

 Arbetslöshetstalet i Sverige 2014-2025 enligt Konjunkturinstitutets be-

dömning 

 Arbetslöshetstalet i Skåne 2014-2025, förändring enligt Konjunkturin-

stitutets bedömning, nivå 2013 enligt RAMS (exkl Öresundspendlare)  

 Arbetslöshetstalet i Danmark 2014-2025, framskrivning med ledning av 

BNP-gapets förändring.  

 BNP-gapet enligt Economic Outlook No 95 - May 2014 - Long-term 

baseline projections by country (OECD) 

 Själland är en dominerande del av den danska ekonomin. Därför antas 

arbetslöshetstalet i Själland vara detsamma som för Danmark i sin hel-

het.    

 

Utifrån dessa förutsättningar skapades två prognostiserade arbetslöshetsserier 

för perioden 2013-2025, en för Skåne och en för Själland. Arbetslöshetsdata 

skapade på detta sätt överensstämmer inte med de data som Mocca har estime-

rats på. De prognostiserade serierna måste justeras för att få överensstämmelse. 

Detta har gjorts på två sätt. Det första sättet var en additiv justering av nivån för 

de prognostiserade serierna så att överenstämmelse nås med estimeringsdata 

2013. Det andra sättet innebar att räkna om de prognostiserade serierna till årlig 

förändringstakt 2014-2025, sedan förlänga estimeringsdata från 2013 till och 

med 2025 med hjälp av förändringstakterna. Den senare metoden kan kallas för 

multiplikativ justering. Den första additiva justeringsmetoden ger ett konserva-

tivare dynamiskt förlopp för pendlingsprognosen och är den metoden som val-

des för Region Skånes prognosarbete. Här redovisas först bara denna metod. 

Senare visas också resultatet från den multiplikativa justeringen eftersom det 

ger en bild av Mocca känslighet för förändring av arbetslöshet. 

 

Ytterligare en till justeringen av prognosserierna för Skåne och Själland måste 

till, nämligen en disaggregering till åldersgrupper. Detta har gjorts genom att 

anta att prognosserierna är identiska för de olika åldersgrupperna, men att deras 

nivå skiljer sig åt och ska stämma överens med nivån för 2013 enligt estime-
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ringsdata för varje åldersgrupp. För den multiplikativa justering är antagandet 

att alla åldersgrupper följer samma förändringstakter. Förlängningen av estimat-

ionsdata från 2013 görs från varje åldersgrupps specifika värde 2013. 

 

Diagram 8 nedan visar arbetslöshetstalen för Skåne och Själland för perioden 

2013-2025 enligt prognosantagandena givna ovan. I princip visar de hur arbets-

lösheten är tänkt at anpassa sig från konjunkturläget 2013 till ett framtida jämn-

viktsläge 2025. 

 

Diagram 8: Arbetslöshetstal 2013-2025 enligt prognosantaganden.     

 

När de additiva justeringarna har utförts inklusive åldersaggregering fås att ar-

betslöshetsskillnaderna mellan Själland och Skåne förväntas utvecklas enligt 

diagram 8 nedan. Den additiva nivåjusteringen syns tydligt i diagrammet. Ål-

dersgruppernas kurvor är vertikala förskjutningar av en och samma utveckl-

ingskurva för arbetslöshetsskillnad.  
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Diagram 9: Skillnad i arbetslöshet mellan Själland och Skåne för perioden 2013-

2025, efter additiv nivåjustering och åldersdisaggregering. 

 

Resultatet för pendlingsutvecklingen under 2013-2025 ges i diagram 10 nedan. 

Prognosen för arbetslöshetsskillnader visar att skillnaden först kommer att öka 

mellan Skåne och Själland fram till 2015. För att sedan återigen minska så att 

från och med 2018 och framåt ligger den på ungefär samma nivå som år 2013. 

Detta mönster ger upphov till ett motsvarande mönster för pendlingen över 

sundet i form av en puckel som nästan helt har avtagit 2018. Diagram 10 visar 

också att detta mönster nästan helt drivs av den unga gruppens pendlande. 

Faktumen är att puckeln i pendlingen knappt går att urskilja för de äldre 

grupperna. Detta är ett utslag av att känsligheten för arbetslöshetsskillader är 

betydligt större i modellen för unga jämfört med äldre. I sin tur beror detta på 

att den unga gruppen under finanskrisen visade sig, enligt data, reagera 

betydligt kraftigare på förändringar i arbetslöshetsskillnader.    
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Diagram 10: Prognosresultat avseende pendling över sundet. Additiv nivåjuste-

ring och åldersdisaggregering. 

  

Som en jämförelse visar diagram 11 nedan den prognostiserade arbetslösheten 

vid multiplikativ nivåjustering och åldersaggregering. Vi ser att den är multipli-

kativ för att den inledande ökningen av arbetslöshetsskillnaden följt av dess 

återgång blir betydligt större för den unga gruppen jämfört med de äldre grup-

perna. Eftersom den unga gruppen också är mycket mer känslig för arbetslös-

hetsskillnader än de äldre så innebär det att puckeln i pendlingen i början av 

prognosperioden blir större för de unga. Detta visas i diagram 12 nedan 
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Diagram 11: Skillnad i arbetslöshet mellan Själland och Skåne för perioden 

2013-2025, efter multiplikativ nivåjustering och åldersdisaggregering.  

 

 

 

Diagram 12: Prognosresultat avseende pendling över sundet. Multiplikativ nivå-

justering och åldersdisaggregering. 
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8 Att använda Mocca version 2 
 

8.1 Installation av Mocca version 2 

Mocca levereras på en DVD-skiva som innehåller en mapp märkt ”MOCCA”. 

Under denna mapp finns alla filer som behövs för att köra en prognos med 

Mocca. 

 

 
 

De filer och undermappar som finns under mappen MOCCA visas nedan. 

 

 
 

Mocca installeras genom att kopiera mappen MOCCA på DVD-skivan till 

lämplig plats på datorn där prognosen skall köras. Mocca är inte bunden till nå-
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gon viss hårddisk eller mapp. Det säkraste sättet att köra en ny prognos med 

MOCCA är att kopiera installationsmappen på nytt från DVD-skivan, för-

slagsvis till den mappen där övriga filer i projektet ligger. Det är värt att notera 

att efter kopiering från DVD-skivan så kan mappen MOCCA döpas om till val-

fritt namn.   

8.2 Principen 

I normalfallet består en prognoskörning i Mocca av fyra steg: 

 Modifiering av indata i Excel 

 Körning av ett makro i Excel  

 Körning av en kommandofil 

 Analys och tolkning av resultat 

 

Resultaten består av  

 en översiktlig bild av pendlandets utveckling under perioden från prog-

nosens startår till dess horisontår 

 en mer detaljerad bild av pendlandet för horisontåret 

 

Resultaten består av två textfiler med ändelsen ”.csv”. Vår rekommendation är 

att dessa filer läses in i samma excelfil som innehåller indata till prognosen, på 

så sätt finns både in- och utdata för prognosen samlade på ett ställe.  

 

Om man önskar kan man sedan fortsätta prognosen genom att utnyttja resultaten 

(för horisontåret) som startvärden för en ny prognos. Den nya prognosen be-

skriver då en period mellan det tidigare horisontåret, och ett nytt, senare, hori-

sontår. På det här sättet blir det möjligt att ta hänsyn till en dynamisk utveckling 

i flera steg, där nya förutsättningar (t. ex. ny infrastruktur) tillkommer efterhand. 

8.3 Mjukvarorna i Mocca 

Användaren möter Mocca via ett kalkylark i Excel som innehåller indata till en 

prognoskörning. I bakgrunden arbetar ett program som är skrivet i språket R. 

8.3.1 Programvaran R 

Till skillnad från föregående version av Mocca så behöver inte användaren ge-

nomföra en separat installation av programvaran R. R ligger med i mappen som 

kopieras från installations-DVD:n.  

8.3.2 Excelmakrot Mocca  

För att köra Mocca öppnar du kalkylarket MOCCA (MOCCA.xls). När Excel 

frågar om du vill aktivera makron måste du svara ”Ja” annars fungerar inte 

Mocca. 
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Du konstruerar ditt beräkningsscenario genom att justera indata på de gröna fli-

karna i Moccas Excelark (se mer om detta i avsnitt 8.5).  

När du är färdig med ditt scenario sparar du indata (till undermappen  

indata) som kommer att användas vid prognoskörningen genom att gå till rull-

gardinsmenyn Verktyg och välja Makro/Makron/SaveDataMOCCA. 

 

 

Figur 1 – Utdata från Mocca i fliken “prognos storzoner” 

8.4 Prognoskörning 

Nästa steg är att köra själva prognosen. Detta görs genom att dubbelklicka på 

kommando filen ”run.bat” som ligger direkt under Moccamappen. 

 

En typisk prognoskörning av Mocca tar som högst några minuter, oftast mycket 

snabbare. När körningen är klar stängs kommandofönstret och en loggfil i text-

format skapas direkt under Moccamappen. Loggfilens namn börjar på ”logg---” 

följt av dagens datum och tidpunkten för körningen. Varje körning av Mocca 

skapar en ny loggfil.   

 

Beräkningarna i ett scenario tar bara någon minut och du märker när prognosen 

är klar genom att tre nya flikar har skapats i Excelarket. Flikarna heter: 

 Dynamik 

 Prognos 
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 Prognos storzoner 

Dessa flikar innehåller olika typer av resultat från prognoserna. 

 

8.5 Indata 

Indata till Mocca ligger huvudsakligen på de flikar som är markerade med 

grönt. Det är inga problem att skapa extra flikar för att t. ex. spara tidigare pro-

gnosresultat eller parametervärden för olika prognoser.  

OBS!! Man skall däremot aldrig föra in kommentarer, text, värden eller an-

nat i de tomma områdena på de befintliga indata-flikarna. Om Mocca hittar 

information på oväntade ställen på kalkylbladen kan programmet låsa sig och 

till och med bli omöjligt att starta upp igen utan ominstallation!   

Generellt gäller att modellsambanden i Mocca (som i alla modeller) framförallt 

gäller för måttliga förändringar av indatavärdena, jämfört med dem som gällde i 

de data som använts när modellens parametrar skattades. Man bör vara försiktig 

med att använda Mocca för beräkning av effekten av dramatiska förändringar.   

För alla indata som behövs för att göra en prognos erbjuder Mocca basvärden 

som är inlagda från början. Vi rekommenderar starkt att du skapar en skriv-

skyddad kopia av Excelarket under annat namn, för att ha tillgång till dessa 

basvärden i framtiden. Det är lätt att man glömmer vilka förändringar som 

gjorts, och vad som därför behöver ändras tillbaka innan nästa körning!  

8.5.1 Fliken: Konstanter 

I kolumn A finns variabelnamnen. I en kommentarsruta kopplad till respektive 

cell beskrivs respektive uppgift i klartext. I kolumn B anges motsvarande värde. 
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Figur 2 – Indata till Mocca i fliken “konstanter”.  

Sammanfattningsvis kan värdena på denna flik sägas beskriva:  

Resfrekvens över Öresund för de 4 segmenten   antal resor/månad 

Rörliga bilkostnader     SEK/km 

Kostnader för de olika aktuella överfartsalternativen, uppdelade på 

 Monthly fee (grundavgift)   SEK/månad 

 Marginal cost (kostnad/resa)4   SEK/resa 

Restider (bil) för de olika överfartsalternativen 

 Passagetider (pass.time)5   minuter 

 Väntetid  (wtime)     minuter 

Bilavstånd över respektive överfart6   km 

                                                      
4  Om uppgiften om marginal cost lämnas blank på fliken ”konstanter”, finns möjlighet 

att beskriva era komplicerade prismodeller på en särskild flik. Bland dokumentets tur-

kosa flikar finns en sådan förberedd flik per överfart. 

5 Notera fotnot 27: Passagetiden gäller enbart bilresor. För kollektivtrafik finns ingen 

passagetid över Öresundsbron, den tiden är inräknad i restiderna för kollektivtrafik som 

finns i fliken ”anslutning till sundspassage”. 

6 Körd sträcka, för överfart med färja anges alltså avståndet 0 km. 
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Löneskillnader, bostadsprisskillnader och arbetslöshetsskillnader (antaget 

genomsnitt under prognosperioden)7 (LD, BD, UE16_29, UE30_49, UE50_64). 

Arbetslöshetsskillnader (UE) är uppdelade på tre åldersklasser, 16-29 år, 30-49 

år och 50-64 år (se avsnitt 2.3.1 Arbetslöshet). 

Den dynamiska prognosens startår och slutår8 

Ett styrvärde för om scenariot ska justeras så att det för startåret stämmer över-

ens med befolkningen angiven i fliken “befolkning kommuner 18-64 år”9  

8.5.2 Befolkning 

På denna flik anges antal invånare i de åldersgrupper som gäller för Mocca, dvs. 

18-64 år (kolumn D) i var och en av de aktuella kommunerna (namn: kolumn B, 

nr: kolumn C), uppdelad på svenskar respektive danskar (nationalitet: kolumn 

A). Uppgifterna gäller den året före dynamiska prognosens startår. 

 

 

Figur 3 – Indata till Mocca i fliken “befolkning kommuner 18-64 år”. 

                                                      
7 Se definition i avsnitt 4.5 och Tabell 2 för referensvärden. 

8 Startår är det första året som modellen prognostiserar, slutår är det år då prognosen 

avbryts, och det år för vilket fullständiga resultatmatriser presenteras. 

9 Styrvärdet anges för konstanten ”adjust.population” och sätts till 1 om befolkningsju-

stering ska genomföras, annars till 0 (noll).  
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8.5.3 Befolkning Malmö och Köpenhamn 

Inom Malmö och Köpenhamn används en finare områdesindelning (se avsnitt 

4.1 I tidigare reapporten). Befolkningsdata för dessa mindre områden presente-

ras på fliken med beteckning Befolkning Mal Köp 18-64 år, se Figur 19. 

 

För att få överensstämmelse mellan olika befolkningstal i Mocca anges inte ab-

soluta befolkningssiffror10, utan en procentuell fördelning av den aktuella be-

folkningsgruppen över de olika områdena. 

 

 

Figur 4 - Indata Mocca Fliken Befolkning Mal Köp 18-64 år 

8.5.4 Basmatris 

På fliken Basmatris beskrivs pendlandet under året före startåret på storzons-

nivå, uppdelat för danskar respektive svenskars pendlande.  På varje rad anges: 

Nationalitet    kolumn A (SE resp DK)  

Storzon bostad   kolumn B   

Storzon arbete   kolumn C   

Antal pendlare  kolumn D antal pendlare startåret 

(denna nationalitet och relation) 

                                                      
10 Den officiella befolkningsstatistiken för varje kommun omfattar ofta personer som 

inte har en adress som kan föras till något visst statistikområde. Dessa finns medräknade 

i kommunens totala befolkningssiffror, men inte i uppgifterna för de olika statistikom-

rådena.  
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I normalfallet används startåret 2005 för Mocca, och fliken är förifylld med in-

formation om pendlandet det året.  För fortsatta prognoser (se avsnitt 7.1) skap-

ar man en ny Basmatris. Detta görs genom att information om den första prog-

nosens horisontår (fliken Prognos storzoner) kopieras direkt över till fliken 

Basmatris för den nya prognosen.  

 

Figur 5 – Indata till Mocca på fliken Basmatris11. 

8.5.5 Transportstandard till Öresund 

På fliken Anslutning till sundspassage finns uppgifter om restider från respek-

tive kommuncentroid (kolumn B) till överfart Öresund Norr (HH) respektive 

Öresund Syd (MK) (kolumn C). För varje relation anges:  

Restid kollektivt   kolumn D  (min)  

Restid bil   kolumn E  (min) 

Resavstånd bil   kolumn F  (km) 

På fliken Anslutning till zongräns finns grova antaganden om motsvarande 

genomsnittliga restider (resavstånd) inom varje zon, från den ursprungliga start-

punkten till kommuncentroiden. 

 

                                                      
11 Bilden visar exempel på indata för en fortsatt prognos (se avsnitt 7.1). I normalfallet 

används MOCCAs förifyllda värden för startåret 2005 
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Figur 6 – Indata till Mocca i fliken “anslutning till zongräns”. 

8.5.6 Kostnader kollektivtrafik 

På flikarna Kostnad koll MK respektive Kostnad koll HH finns uppgift om 

kostnaden (SEK) per månad för pendling i olika relationer i regionen. Kostna-

derna är alltså olika beroende på vilken överfart som skall utnyttjas för resandet. 

På flikarna anges priserna enligt samma matris-modell, uppbyggd på kollektiv-

trafikzoner, som den som kollektivtrafikbolagen använder för sin egen inform-

ation på t.ex. www.skanetrafiken.se. Hur Mocca översätter mellan kollektivtra-

fikzoner och den zonindelning som transportstandarden är angiven för, beskrivs 

i de turkosa flikarna ”nyckel kollzonerSE” och ”nyckel kollzonerDK”. 

8.6 Utdata 

När Mocca gjort sina beräkningar produceras 3 textfiler med utdata: 

 dynamik.csv 

 prognos.csv 

 prognos storzoner.csv 

 

Filerna skapas direkt under Moccas installationsmapp. De är vanliga textfiler 

där semikolon används för att separera datafält. Filerna kan enkelt öppnas i Ex-

cel. Vår rekommendation är att detta görs efter varje prognoskörning och att de 

kopieras in som kalkylark i indatafilen Mocca.xls. På detta sätt finns alltid in-

data tillsammans med prognosresultaten alltid samlade på ett ställe. 

http://www.skanetrafiken.se/
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I figur 15 nedan visas hur detta kan se ut efter att utdata har kopierats in i 

Mocca.xls. Nästföljande avsnitt utgår från att detta har gjorts.   

 

Figur 7 – Utdata från Mocca i fliken “dynamik”. 

8.6.1 Pendlingsmönster slutåret 

På fliken Prognos presenteras det slutliga pendlingsmönstret (antalet pendlare 

över Öresund prognosåret) med fullständig upplösning på nationalitet, 

(del)kommuner och de fyra olika erbjudna överfartsalternativen.  

På fliken Prognos storzoner aggregeras resultaten. Antalet pendlare slutåret 

presenteras därmed samlat för varje relation på storzonsnivå, utan uppdelning 

på överfart och färdmedel (men med bibehållen uppdelning på nationalitet). 

Dessa resultat utgör indata för nästa steg när man genomför fortsatta prognoser 

(se avsnitt 7.1 och 7.3.4). 

Resultaten lämpar sig väl för vidare bearbetning med Excels verktyg för Pivot-

tabeller. Med hjälp av detta kan man t.ex. enkelt bygga upp en presentation i 

form av en traditionell resmatris (se bilaga 2 för exempel på sådan redovisning). 

8.6.2 Successiv anpassning 

På fliken Dynamik presenteras resultaten på en ytterligare aggregerad nivå – 

det totala antalet pendlare över Öresund varje år under prognosperioden. 
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9 Nyheter i Mocca version 2 

Nedan beskrivs de förändringar som har gjorts för version 2 av Mocca.  

9.1  Ny modellstruktur 

Modellstrukturen har förändrats i och med version 2 av Mocca. Orsaken var 

framför allt den tidigare nämnda svårigheten att estimera modellparametrar med 

godtagbara värden för en prognosmodell, på de nya data som täcker en längre 

tidsperiod än för estimeringen av den tidigare versionen. Att det var möjligt att 

estimera parametrar med godtagbara värden för den tidigare modellversionen 

har tolkats som att specifika förhållanden rådde under den tidsperioden 2001-

2006 som var tillgänglig för estimering då. Detta gav i sin tur det otillfredsstäl-

lande resultatet vid valideringen av den tidigare versionen av Mocca (se ovan). 

  

Lösningen på de problemen var att förändra strukturen för modellen. Mer om 

den förändrade modellstrukturen tas upp i avsnittet Förändrad modellstruktur. 

Strukturförändringen kan sammanfattas i följande fyra punkter: 

 

 Tillgängligheten för pendlingsrelationer inom Skåne och inom Själland 

ingår nu i modellen. Strukturen för hur detta införs i modellen är konsi-

stent med hur det skulle ha gjorts i en modell för ideala data om 

Öresundsregionen. 

 

 Modellen tar hänsyn till, om än indirekt, att individerna i Mocca inte 

alltid är sysselsatta i arbete och att sysselsättningsgraden varierar, mel-

lan (ålders)grupper och över tid. 

 

 I de data som finns tillgängliga för att estimera modellen går det inte att 

studera flyttningar inom Skåne eller inom Själland, enbart flyttningar 

som sker över Öresund ingår i data. Modellen tar nu hänsyn till detta 

genom att individer nu inte kan välja sådana alternativ för sina flytt-

ningar.   

 

 Extra parametrar har införts för att i högre grad säkra att estimering inte 

resulterar i att parametervärdena för prognosvariablerna inte innehåller 

effekter av faktorer som inte har att göra med prognosvariablerna. 

 

Med dessa förändringar gjorda gick det sedan att estimera modellparametrar 

med godtagbara värden, samt att införa nya variabler och åldersegmentera mo-

dellen. De två första punkterna ovan har varit de viktigaste orsakerna för att nå 

det resultatet. Båda punkterna har att göra med att vi i estimeringsdata bara 

känner till exakt var en individ arbetar (eller överhuvudtaget att denne, arbetar), 

om den bor och arbetar på olika sidor av Öresund.  
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9.2  Nya variabler  

Följande nya variabler har införts i version 2 av Mocca: 

 Arbetslöshet 

 Sysselsättning. I form av sysselsättningsgrad i befolkningen och i ande-

lar som ger hur de sysselsatta (dagbefolkningen) fördelas över Moccas 

arbetszoner. 

 Andelen Öresundspendlare som inte har svensk eller dansk nationalitet. 

Denna variabel inte direkt som en modellvariabel men prognosresultat 

modellberäknas separat för svenskar och danskar sedan viktas detta upp 

med hjälp av denna andel. 

 

De två första variablerna ovan är också disaggregerade efter åldersklass. Så be-

teendet för en person som till exempel är 35-59 år styrs av arbetslöshet och 

sysselsättning för den åldersgruppen. Främst har modellens beskrivning av ar-

betsplatsbyten samt inträdet i och utträdet ur arbetsmarknaden påverkats av de 

nya variablerna. De nya variablerna i modellen beskrivs mer i avsnittet Nya da-

taunderlag, se även Estimering nedan. 

9.3  Ålderssegmentering 

Separata delmodeller används i den nya versionen av Mocca för de två ålders-

grupperna 18-24 år och 25-64 år. Flera orsaker finns till att de två grupperna har 

olika beteende och förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat har unga en 

betydligt lägre sysselsättningsgrad och i allmänt en lägre grad av anknytning till 

arbetsmarknaden. Detta gör att det är en fördel för modellen att prognostisera 

dessa åldersgrupper för sig, istället för att ha en genomsnittsmodell för de båda 

grupperna. Se vidare avsnitten Nya dataunderlag och Estimering. 

9.4  Robustare estimering av modellparametrar. 

Den nya modellstrukturen har förbättrat tillförlitligheten i estimeringen av pa-

rametrar, framför allt för variabler som beskriver arbetsmarknaden. Med hjälp 

av motiveringen till den nya modellstrukturen går det också att förklara varför 

det var svårt att estimera rimliga parametervärden just för arbetsmarknadsvari-

abler i den tidigare versionen av Mocca. Se vidare avsnitten Förändrad modell-

struktur och Estimering.  

9.5  Syntetisk tillämpning av modellen 

Prognoskörningar med Mocca har tidigare utförts enligt den så kallade pivot 

point-metoden. Den innebär att en observerad övergångsmatris har använts för 

att beräkna prognosen. Övergångsmatrisen är central för Mocca som pro-

gnosmodell. Matrisen beskriver hur individer byter bostads- och arbetszoner för 
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ett visst år givet de zoner som de bor och arbetar i under föregående år. Den 

estimerade logitmodellen i Mocca ger i sin tur hur variabelvärdena i prognos-

förutsättningarna kommer att förändra övergångsmatrisen. 

 

I grundinställningen till Mocca version 2 görs istället prognoskörningarna som 

en så kallad syntetisk tillämpning. Här används logitmodellen för att fullständigt 

beräkna övergångsmatrisen, istället för att som tidigare enbart justera en obser-

verad matris.  

 

Detta ger ingen direkt skillnad i prognosresultaten. Däremot underlättar den 

syntetiska tillämpningen möjligheterna att flytta Mocca till andra regioner (med 

eller utan landsgräns). För detta fall har den observerade övergångsmatrisen 

varit ett betydande hinder eftersom det kan vara svårt att i andra regioner få till-

gång till de data som behövs för att konstruera observerade övergångsmatriser. 

Utöver det så finns det också ett potentiellt sekretessproblem med den observe-

rade övergångsmatrisen, eftersom den innehåller data på relativt fin nivå om 

mindre grupper av individer. Detta problem undanröjs i en syntetisk tillämpning 

av modellen. 

 

Det som tidigare har hindrat en syntetisk tillämpning av modellen har varit att 

den har gett en något ökad spridning av individerna över zon-alternativen för 

övergången från ett år till ett annat, jämfört med en pivot point-tillämpning. Den 

sedvanliga successiva körningen av modellen över åren har sedan multiplicerat 

spridningen, så att tveksamheter har funnits i om resultatet har varit hanterbart. 

Förändringen i modellstrukturen som har gjorts i den nya versionen, främst in-

skränkningen av individernas val av bostads- och arbetszoner (se ovan) har i 

princip raderat ut skillnaden i spridning mellan syntetisk och pivot point-

tillämpning.  

 

Det är värt att notera att den här förändringen gäller en konfigurationsändring. 

Det går alltså fortfarande enkelt att köra Mocca som en pivot point-tillämpning.           

9.6  Mocca kan vara lättare att flytta till andra 
prognosregioner 

Att Mocca nu körs som en syntetisk modell innebär, som nämnts i förra avsnit-

tet, att modellen är lättare att flytta till andra regioner. Det faktum att Mocca, i 

fallet att en individ inte bor och arbetar på olika sidor om sundet, inte känner till 

i vilken zon som individen arbetar i eller ens om denne arbetar, har tidigare in-

neburit följande: 

 

 Mocca har varit starkt knuten som modell till en region som delas i 

två delar av en landsgräns. 



 

40 

 

 Alternativen för att bo och arbeta/ej arbeta inom samma land har in-

nehållit speciella konstanter och variabler, som har gjort det svårt att 

säga exakt hur en modell utan sådan alternativ skulle se. Detta både 

för dess specifikation och vilka parametervärden som bör användas. 

 

Den nya modellstrukturen gör det enklare att härleda hur en modellspecifikation 

utan landsgräns, och utan Moccas speciella alternativ för detta, bör se ut. Dessu-

tom har inga specifika parametrar estimerats för dessa alternativ som är unika 

för situationen med en landsgräns. Totalt sett innebär dessa förändringar i vers-

ion 2 av Mocca att det är lättare att rekommendera en flytt av modellen till en 

region som inte delas av en landsgräns.  

 

9.7  Korrigerade fel 

Utöver de ovan beskrivna förändringarna i Mocca version 2, så har ett antal 

mindre fel avseende av datahantering och programmering rättats. Påverkan av 

dessa på Moccas resultat har varit av marginell betydelse.  
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Bilaga 1: Tabeller 
Tabell 5. Estimeringsresultat i form av estimerade parametervärden för pend-
lingsmodellen i version 2 av Mocca. Notera att parametrar med ”natDK” i nam-
nen ger skillnader i parametervärden för danskar gentemot svenskar (deras 
parmeternamn innehåller inte ”natDK”). I den implementerade modellen för 
yngre (18-24 år) har vissa korrigeringar av de estimerade parametrarna utförts. 
Dessa visas i kolumnen längst till höger. 

  

Värde för modellparametrar 

Parameternamn Variabel för parameter 25-64 år 18-24 år estim. 18-24 år korrigering 

palfa.bopris Bostadspris [1000*SEK] -0,00036441 0,00045009 Satt till noll (0) 

palfa.natDK.bopris Bostadspris (nat. DK) 0,00003926 -0,00173989 

 palfa.lonen Lön [1000*SEK] 0,08286197 -0,13060280 Satt till noll (0) 

palfa.natDK.lonen Lön (nat. DK) -0,04945722 0,06680542 Satt till noll (0) 

pUe Arbetslöshet [%] -0,13772145 -0,51432757 

 pUe.natDK Arbetslöshet (nat. DK) 0,08731030 0,53320861 Satt till minus svenska parametern 

pPre05.a1824 Justeringskonstanter för mätbrott i data -1,17611231 0,14451278 

 pPre05.a1824.natDK 

 

0,88467512 -0,49753735 

 palfa.gcalla Tillgänglighet 0,52991679 0,79058760 

 palfa.natDK.gcalla Tillgänglighet (nat. DK) -0,00746556 -0,13765832 

 pbattr log(befolkning i bozon) -0,06266227 0,07265645 

 pbattr.natDK log(befolkning i bozon) (nat. DK) 0,37226880 0,36132885 

 pBoArbS Bor och arbetar på Sv. sidan 2,36935346 4,94284385 

 pBoArbS.natDK Bor och arbetar på Sv. Sidan (nat. DK) 1,30544338 2,04377496 

 palfa.a1__S.A Attraktion till arbetszon (S.A, S.B, osv.) 1,70694064 3,49565508 

 palfa.a1__S.B 

 

2,11950467 4,58923595 

 palfa.a1__S.C 

 

3,26784541 3,63986730 

 palfa.a1__S.D 

 

-0,31456503 1,64498611 

 palfa.a1__S.EF 

 

-0,18216278 3,13375508 

 palfa.a1__S.G 

 

2,22456038 2,52009196 

 palfa.a1__S.H 

 

1,59371343 3,30981619 

 palfa.a1__S.IJ 

 

2,99173552 4,40324764 

 palfa.a1__D.ABCH 

 

0,55753013 3,46507556 

 palfa.a1__D.DG 

 

1,12589404 3,74466975 

 palfa.a1__D.FLE 

 

1,78536454 5,04354147 

 palfa.a1__D.IJK 

 

1,08904759 4,49627368 

 palfa.a1__D.US 

 

0,12960098 3,80062031 

 palfa.natDK.a1__S.A Attraktion till arbetszon (nat. DK) -1,20461193 -1,21863036 

 palfa.natDK.a1__S.B 

 

-1,69991282 -4,53605286 

 palfa.natDK.a1__S.C 

 

-3,57784425 -3,71169517 

 palfa.natDK.a1__S.D 

 

-1,42794098 -3,04186627 

 palfa.natDK.a1__S.EF 

 

-1,57137179 -4,23644652 

 palfa.natDK.a1__S.G 

 

-1,74508212 -2,18149217 

 palfa.natDK.a1__S.H 

 

-3,29086191 -5,01394176 

 



 

42 

 

palfa.natDK.a1__S.IJ 

 

-3,22413939 -5,26608416 

 palfa.natDK.a1__D.ABCH 

 

3,66254436 6,43094474 

 palfa.natDK.a1__D.DG 

 

3,28128057 6,06205766 

 palfa.natDK.a1__D.FLE 

 

2,84328604 5,08133123 

 palfa.natDK.a1__D.IJK 

 

3,38640031 5,49079330 (forts. på nästa sida) 

palfa.natDK.a1__D.US 

 

4,65893368 6,42810076 

 palfa.state.b0 Tröghet till nuvarande bozon  10,20703720 9,83895335 

 palfa.natDK.state.b0 Tröghet till nuv. bozon (nat. DK) -1,92959397 -2,28411999 

 palfa.state.a0 Tröghet till nuv. arbetszon 6,83925101 4,14477070 

 palfa.natDK.state.a0 Tröghet till nuv. arbetszon (nat. DK) -3,12356985 -1,99550898 

  

 

 

 

 

 

Tabell 6: Centroider som har utsetts för mätningar av tillgänglighet för pend-
lingsrelationer inom Skåne och inom Själland på storzonsnivå. Ko-
lumnen kzMOCCA anger koden för storzonen och kolumnen b0 
anger koden för den trafikmodellzon som centroiden ligger i. 

 
  

b0 kzMOCCA Txt Flyttad? startpunkt bil startpunkt koll 

265 D-ABCH Roskilde 

 

Munkebro 1 Roskilde stn 

159 D-DG Gladsaxe Ja fr. 157  Klausdalsbrovej 169 Stengården stn 

70 D-FLE København - Österbro m m 

 

Universitetsparken 2 Universitetsparken hpl 

219 D-IJK Hillerød (stn) 

 

Möllevej 24, Ulleröd Hilleröd stn 

316 D-US Holbæk Ja fr. 370 Erantisvej 2, Regstrup Regstrup stn 

1 S-A Malmö 1- Innerstaden 

 

Södra långgatan 23 Malmö Davidshall 

1281 S-B Lund 

 

Hyllegränd 2 centralstation 

1287 S-C Trelleborg 

 

Parkgatan 22 station 

1282 S-D Landskrona 

 

Almstigen 2 station 

1285 S-EF Eslöv 

 

Vångavägen 26 station 

1283 S-G Helsingborg 

 

Kalmargatan 26 Kalmargatan 26 

1292 S-H Ängelholm 

 

Haraldsliden 12 station 

1290 S-IJ Kristianstad 

 

Lönbladsgatan 2 centralstation 
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Tabell 7. Skillnader i lön och bostadspris (danska sidan minus svenska sidan). 
Se avsnitt 4.5 i huvudrapporten för definition och diskussion om vari-
ablerna.  

År Lön Bostadspris 

 (1000*SEK/år) (1000*SEK) 

2000 32,22 565 

2001 33,48 737 

2002 33,29 762 

2003 25,14 716 

2004 27,44 792 

2005 30,80 1081 

2006 26,27 1365 

2007 24,39 1118 

2008 19,67 1208 

2009 25,68 1114 

2010 36,88 815 

 

Tabell 8. Observerad pendlingsutveckling (Transregionala registret). Enbart 
personer av dansk och svensk nationalitet (enligt Moccas definition). 

År Totalt Nat. SE Nat. DK 18-24 år 25-64 år Bosida SE Bosida DK 

2002 4 567 2 172 2 395 485 4 082 4 125 442 

2003 5 351 2 315 3 036 583 4 768 4 905 446 

2004 6 554 2 787 3 767 763 5 791 5 992 562 

2005 7 917 3 422 4 495 901 7 016 7 313 604 

2006 10 721 4 771 5 950 1 554 9 167 10 161 560 

2007 14 485 7 166 7 319 2 347 12 138 13 962 523 

2008 15 208 7 912 7 296 2 329 12 879 14 603 605 

2009 14 661 7 608 7 053 1 846 12 815 14 128 533 

 

Tabell 9. Modellberäknad pendlingsutveckling (kalibrerad modell). Enbart per-
soner av dansk och svensk nationalitet (enligt Moccas definition). 

År Totalt Nat. SE Nat. DK 18-24 år 25-64 år Bosida SE Bosida DK 

2002 5 407 2 148 3 259 480 4 927 4 946 461 

2003 6 692 2 510 4 182 532 6 160 6 158 534 

2004 7 643 2 929 4 714 583 7 060 7 121 522 

2005 9 533 4 281 5 252 990 8 544 9 056 478 

2006 12 051 6 235 5 816 1 841 10 210 11 564 487 

2007 12 599 6 451 6 148 1 906 10 693 12 066 532 

2008 13 657 7 052 6 605 2 011 11 646 13 083 574 

2009 14 236 7 327 6 909 2 061 12 175 13 707 529 
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Tabell 10. Procentuell avvikelse mellan modellberäknad och observerad pend-
lingsutveckling. Enbart personer av dansk och svensk nationalitet 
(enligt Moccas definition).  

År Totalt Nat. SE Nat. DK 18-24 år 25-64 år Bosida SE Bosida DK 

2002 18 % -1 % 36 % -1 % 21 % 20 % 4 % 

2003 25 % 8 % 38 % -9 % 29 % 26 % 20 % 

2004 17 % 5 % 25 % -24 % 22 % 19 % -7 % 

2005 20 % 25 % 17 % 10 % 22 % 24 % -21 % 

2006 12 % 31 % -2 % 18 % 11 % 14 % -13 % 

2007 -13 % -10 % -16 % -19 % -12 % -14 % 2 % 

2008 -10 % -11 % -9 % -14 % -10 % -10 % -5 % 

2009 -3 % -4 % -2 % 12 % -5 % -3 % -1 % 
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Bilaga 2: Manual för Mocca version 1 
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Förord 
Sedan Öresundsbrons öppnande i juli 2000 har arbetspendlingen över 

Öresund ökat år för år. Den stigande pendlingen är ett uttryck för en ökad 

integration på arbetsmarknaden i Skåne och på Sjælland, och pendlingen 

är idag långt större än prognoserna förutspådde vid Öresundsbrons öpp-

nade. Öresundsbron har förändrat tillgängligheten så markant i regionen 

att anpassningen till den nya situationen med Öresundsbron fortfarande 

pågår nästan tio år efter öppnandet. 

 

Pendlingen pågår för närvarande huvudsakligen från Sverige till Dan-

mark, men det finns även ett antal danska pendlare som varje dag reser 

till Sverige. Drivkrafterna bakom Öresundspendlingen är mångfacetterad 

och därför svår att beskriva med traditionella trafikmodeller. Förutom 

restid och pris spelar löneskillnader, bostadspriser, utbudet av arbete, kul-

turellintegration och flera andra faktorer en stor roll för den gränsöver-

skridande pendlingen. 

 

För att kunna göra prognoser för den framtida trafiken över Öresund be-

hövs därför en ny modell för pendling. Øresundsbron och projektet IBU-

Öresund har därför i samarbete gett WSP Analys och Strategi i uppdrag 

att utveckla en operativ modell, MOCCA, för att kunna gör prognoser för 

pendlingen över Öresund. Modellen och arbetet med modellen presente-

ras i denna rapport. MOCCA är utvecklad på bakgrund av en förstudie 

som WSP genomförde i mars 2009. Sten Hansen, IBU-Öresund, och Britt 

Andresen, Øresundsbron, har lett projektet. 

 

Utvecklingen av MOCCA har följts av en referensgrupp bestående av 

Christina Ripa, Per Arvidsson och Lars Brümmer, Region Skåne, Anders 

Axelsson och Christian Lindell, Näringsliv Skåne, Ingemar Bryman, 

Skånetrafiken, Nils Haraldson, Malmö stad, Rickard Engleson, Arbets-

förmedlingen och Nino J. Larsen, Beskæftigelseregionen Hovedstaden 

och Sjælland. 

 

 

Köpenhamn och Helsingborg 2009-11-23 

 

Jacob Vestergaard                                     Charlotte Lindström 

Marknadsdirektör                                      Projektledare  

Øresundsbron                                            IBU-Öresund 
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Sammanfattning 
 

Det pågår en integrationsprocess över nationsgränserna i Öresund, och den 

ökande arbetspendlingen har särskilt central betydelse i det sammanhanget. Det 

finns därför anledning att göra prognoser för hur det framtida pendlandet över 

Öresund kan utveckla sig under olika scenarier.  

I denna rapport redovisas en ny modell – MOCCA – för arbetspendlingen över 

Öresund, där akronymen skall uttolkas Model for Crossborder Commuting Ac-

ross Öresund. I MOCCA hanteras en del av de traditionella transportmodeller-

nas svagheter genom delvis nya angreppssätt.  

MOCCA skiljer sig från traditionella trafikprognosmodeller på fyra viktiga 

punkter: 

1. MOCCA analyserar beteendet för svenskar respektive danskar var för sig. 

2. MOCCA hanterar explicit valet av bostadsort.  

3. MOCCA innehåller en dynamisk modell som beskriver utveckling över tid. 

4. MOCCA speglar explicit den roll som nationsgränsens ekonomiska potenti-

al (skillnader i bostadspriser, skillnader i löner) spelar för pendlandet.  

Man kan se MOCCA som sammansatt av fyra olika delmodeller för beräkning-

en av respektive: 

 Flyttning over nationsgräns 

 Arbetsplatsmodell Nation: Beslut om transnationell pendling 

 Arbetsplatsmodell Kommun: Fördelning av den transnationella pend-

lingen på (del)kommuner 

 Transportmodell: Beräkning av antalet pendlingsresor fördelat på över-

fart och färdmedel 

Modellsambanden i MOCCA är i huvudsak utformade som logitmodeller med 

linjära nyttofunktioner, många alternativspecifika konstanter och ett fåtal förkla-

ringsvariabler i övrigt. Parametrarna i sambanden är på konventionellt sätt skat-

tade med Maximum Likelihood-metod. MOCCAs modellsamband är dessutom 

inkalibrerade mot pendlingsmönstret 2005 med hjälp av s.k. pivot-pointteknik. 

MOCCAs beräkningar stegar sig fram och beräknar successivt pendlingen varje 

givet år, med utgångspunkt i föregående års pendlingsmönster, och en skattad 

modell för byte av arbetsplatser och pendlingsmönster.. Det är därför som 

MOCCA kan sägas vara en dynamisk modell. 
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MOCCA har skattats på begränsade datamaterial, insamlade under en tid av 

stark dynamisk utveckling. De korta observationsperioderna leder till genuin 

osäkerhet kring beräkningsresultaten. Generellt anser vi att: 

 MOCCAs förutsägelser av relativa skillnader mellan olika scenarier är 

betydligt säkrare än de absoluta nivåer som anges. 

 MOCCAs förutsägelser av hur pendlandet kommer att fördelas på över-

farter och färdmedel under olika omständigheter är betydligt säkrare än 

förutsägelserna av absoluta nivåer. 

Och inte minst anser vi att: 

 MOCCAs förutsägelser av hur pendlingen påverkas av olika faktorer är 

betydligt mer rättvisande än de som användarna kunnat producera utan 

hjälp av MOCCA, med hjälp av enbart ”informerade gissningar”. 

Utöver en beskrivning av hur MOCCA är uppbyggd innehåller rapporten en 

manual för hur man gör beräkningar med MOCCA, och exempel på MOCCAs 

prognoser för hur den kommande Citytunneln kommer att påverka pendlandet 

över Öresund. 
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Summary 

 

There is an ongoing process of integration across the national border between 

Sweden and Denmark in Öresund, and commuting has been a particularly im-

portant contributing factor for this development. It would  therefore be relevant 

to forecast the development of future commuting across Öresund under differ-

ent scenarios.  

This report describes a new model – MOCCA (standing for Model for Cross-

Border Commuting Across Oresund) – aimed specifically for prediction of 

commuting across Öresund. In MOCCA some of the weaknesses of traditional 

transport models are treated by novel approaches.  MOCCA differs from tradi-

tional traffic forecasting models in four important aspects: 

1. MOCCA separates between two nationalities (Swedes and Danes) in the 

analysis of behaviour. 

2. MOCCA is explicitely dealing with residential choice. 

3. MOCCA includes a dynamic model that describes development over time.  

4. MOCCA reflects explicitly the role played by the economic potential asso-

ciated with the national border (differences in housing prices, differences in 

wages). 

We may regard MOCCA as composed of four different submodels for calcula-

tions of, respectively:  

 Residential choice: moving across the national border 

 Choice of workplace (nation): Decision of whether to commute transna-

tionally 

 Choice of workplace (municipality): Distribution of the transnational 

commuting on relations between municipalities 

 Transport model: Calculation of the number of commuting trips distrib-

uted on crossing (Öresund North, Öresund South) and mode 

The model system in MOCCA consists primarily of multinomial logit models 

with linear utility functions, many alternative-specific constants and few ex-

planatory variables. Parameters are estimated through Maximum Likelihood. 

MOCCA is further calibrated towards commuting patterns in 2005, by the so 

called pivot-point technique. 

MOCCA calculations are made stepwise, where commuting is successively 

computed for one year by applying a model for changes of workplace location 

and residence, to commuting patterns previously forecasted for the year before. 

Thus, MOCCA is a dynamic model.  
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MOCCA has been estimated on limited data sets, collected over a period of 

strong dynamic development. The short observation periods lead to genuine 

uncertainty in calculation results. In general, we do however assume that:  

 MOCCA predictions of relative differences between scenarios will be 

much more accurate han the absolute forecasted levels. 

 MOCCA predictions of the distribution of commuting over crossing 

and transport mode (under different conditions) will be much more ac-

curate than predictions of absolute numbers.  

And last, but not least, we trust:  

 MOCCA predictions of how commuting is affected by different factors 

to be significantly more accurate than predictions that users could have 

produced through "informed guesses", without the help of MOCCA. 

In addition to a description of MOCCAs model design, this report comprises a 

manual for use of MOCCA, and examples of MOCCAs predictions for the ef-

fect that the forthcoming infrastructural project ”the City tunnel” in Malmoe 

will have on commuting across Öresund. 
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1 Inledning 

Kartan i Figur 8 visar Öresundsregionen - gränsområdet mellan Sverige och 

Danmark - och de två olika förbindelser över Öresund som binder samman de 

båda länderna.  

I regionen pågår en integrationsprocess över nationsgränsen i Öresund, med ett 

ökande antal resor och därmed ett ökat tryck på infrastruktur och transportsy-

stem som följd. Den ökande arbetspendlingen har särskilt central betydelse i det 

sammanhanget. Det finns därför anledning att göra prognoser för hur det fram-

tida pendlandet över Öresund kan utveckla sig under olika scenarier vad gäller 

markanvändning, infrastruktur, transportsystem och ekonomisk utveckling i de 

båda länderna.  

I denna rapport redovisas en ny modell – MOCCA – för arbetspendling över 

Öresund. I MOCCA hanteras en del av de traditionella transportmodellernas 

svagheter genom delvis nya angreppssätt. MOCCA har utvecklats av konsulter-

na Karin Brundell-Freij och Christer Persson vid WSP Analys & Strategi. Arbe-

tet har utförts inom ramen för det Interreg-finansierade projektet IBU-Öresund. 

De formella beställarna för uppdraget har varit Region Skåne och Öresunds-

bron. 

 

 

Figur 8  Karta över Öresundsregionen 
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2 MOCCA – helheten 

Akronymen MOCCA skall uttolkas Model for Crossborder Commuting Across 

Öresund, och är som namnet alltså antyder en modell som beräknar hur den 

framtida arbetspendlingen över nationsgränserna i Öresund utvecklas under 

olika förutsättningar.  

2.1 MOCCAs principer 

MOCCA omfattar Öresundsregionens befolkning i arbetsför ålder: 18-64 år. 

I resultat och beräkningar separerar MOCCA mellan: 

 Två nationaliteter  

Alla beräkningar görs separat för svenskar respektive danskar12. 

 Kommuner13 

MOCCA arbetar internt med områdesindelningar på två geografiska 

nivåer (se avsnitt 4.1), men alla resultat presenteras på (del)kommun-

nivå.  

 Korsningspunkter över Öresund 

MOCCA beräknar hur pendlandet fördelas mellan två korsningspunkter 

över Öresund: 

– Öresund Norr (Helsingborg/Helsingör, färja), betecknas HH 

– Öresund Syd (Malmö/Köpenhamn, bron), betecknas MK 

 Färdmedel 

MOCCA beräknar i varje korsningspunkt antalet arbetspendlare med 

bil respektive med kollektivtrafik14.  

 

MOCCA förutsätter indata inom tre områden: 

 Tillgänglighet  

– Restider, resavstånd och reskostnader till Öresund 

– Restider och reskostnader över Öresund 

 Ekonomiska förhållanden 

– Genomsnittlig bostadsprisskillnad mellan Danmark och Sverige 

– Genomsnittlig löneskillnad mellan Danmark och Sverige 

 Demografi 

– Befolkningen fördelad på olika kommuner 

                                                      
12 De av regionens invånare som vare sig är svenskar eller danskar hanteras inte explicit. 

Däremot räknas det sammanlagda resultatet upp proportionellt, så att det motsvarar to-

talbefolkningen.  

13 För Malmö kommun (7 delområden) och Köpenhamn kommun (9 delområden) arbe-

tar MOCCA med en finare indelning. 
14 Landgångspassagerare på färjorna räknas som kollektivtrafikanter. 
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MOCCA skiljer sig från traditionella trafikprognosmodeller (t.ex. SAMPERS 

och OTM) på tre viktiga punkter: 

1. MOCCA hanterar explicit valet av bostadsort.  

Traditionella trafikprognosmodeller fokuserar helt på valet av arbetsplats. 

2. MOCCA innehåller en dynamisk modell som beskriver utveckling över tid. 

Traditionella trafikprognosmodeller beskriver resandet vid en framtida tid-

punkt som om det saknar historia. Resandet under prognosåret beror bara 

av vilket trafiksystem som finns just då, och inte av hur länge systemet sett 

ut så eller hur förhållandena var tidigare. 

3. MOCCA speglar explicit den roll som nationsgränsens ekonomiska potenti-

al (skillnader i bostadspriser, skillnader i löner) spelar för pendlandet.  

I traditionella trafikprognosmodeller döljs sådana faktorer i en generell be-

skrivning av olika områdens attraktivitet.  

MOCCA är i huvudsak utformad som ett system av samverkande logitmodeller 

av enklaste typ (Multinomial logit – MNL). I viss mån utnyttjas så kallade 

Logsummekopplingar mellan de olika beräkningarna, och modellen får därmed 

inslag av nästade logitstrukturer (NL).  

2.2 Två översiktsbilder av MOCCA 

MOCCA är i grunden ett antal beräkningsformler för sambanden mellan in- och 

utdata. Det är bara genom en fullständig beskrivning av alla dessa samband som 

beskrivningen av MOCCA kan bli heltäckande15. En sådan detaljerad bild ger 

dock liten övergripande förståelse för hur MOCCA fungerar. I det här avsnittet 

presenterar vi istället två olika schematiska beskrivningar av hur man kan förstå 

den principiella uppbyggnaden av MOCCA. 

Den som vill skaffa sig en mer intuitiv förståelse för MOCCA kan få det genom 

att studera boxdiagrammets beskrivning i bild. Den som är van vid formler och 

vill förstå MOCCA något mer i detalj får troligtvis mera nytta av att studera 

beskrivningen av den dynamiska modellen.  

Det är här värt att påpeka att det är frågan om två olika perspektiv på ett och 

samma MOCCA. Även om beskrivningarna skiljer sig åt när det gäller termino-

logi och uppdelningen i delmodeller, så refererar de till precis samma beräk-

ningsregler.  

                                                      
15 En sådan detaljerad insyn i MOCCA är fullt möjlig, eftersom hela programkoden är 

öppet tillgänglig.  
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2.2.1 Boxdiagrammet 

I diagrammet i Figur 9 beskrivs MOCCAs arbete uppdelat i fyra separata delar, 

för beräkningen av respektive: 

 Flyttningar 

 Arbetsplatsmodell Nation: Beslut om transnationell pendling 

 Arbetsplatsmodell Kommun: Fördelning av den transnationella pend-

lingen på (del)kommuner 

 Transportmodell: Val av överfart och färdmedel 

I figuren tycks beräkningarna ske successivt och utan koppling “bakåt” i beräk-

ningskedjan. I verklighetens beräkningar är dock kopplingen mellan modellens 

olika delar betydligt mer integrerad och dubbelriktad än så. Några exempel på 

detta: 

Transportmodellen beräknar “framåt” hur den totala pendlingen i en viss re-

lation fördelas på de fyra överfartsmöjligheterna. Men samtidigt levererar 

Transportmodellen “bakåt” ett sammanfattande mått på tillgängligheten i varje 

relation (den generaliserade reskostnaden). Den generaliserade reskostnaden är 

en central förklaringsvariabel i arbetsplatsmodellerna.  

Arbetsplatsmodell Kommun beräknar “framåt” hur det transnationella pend-

landet fördelar sig på olika kommunrelationer. Samtidigt beräknas “bakåt” den 

samlade attraktiviteten för alla möjliga pendlingsrelationer över Sundet. Denna 

samlade attraktivitet påverkar beräkningarna i Arbetsplatsbytesmodell Nation.  
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Figur 9 – En schematisk bild av hur MOCCA arbetar. 

2.2.2 Den dynamiska modellen 

I det datamaterial som MOCCA bygger på kan vi följa var regionens invånare 

bor (b) och arbetar (a) olika år16.  

Om vi observerar bostadsområde och arbetsområde för en och samma individ 

under två intilliggande år (år0, år1) kan vi för detta par av år observera fyra re-

levanta områden:  

 Bostadsområde år 0: b0 

 Arbetsområde år 0: a0 

 Bostadsområde år 1: b1 

 Arbetsområde år 1: a1 

En schematisk presentation av synsättet ges i Figur 10. I figuren illustreras en 

person som i november år 0 är bosatt i Danmark (område 2) och arbetar i Dan-

mark. Pilen visar att hon under år 1 flyttar till Sverige (område 3) och pendlar 

till sin arbetsplats i Danmark (område 2). Hennes pendlingsmönster under de 

två åren kan därmed beskrivas (b0a0,b1a1)=2D,32. 

                                                      
16 Bostadsområdena är lokaliserade på kommunnivå. För de som pendlar över Öresund 

är även arbetsplatserna lokaliserade på kommunnivå. För de som bor och arbetar i 

samma land, finns däremot ingen mer detaljerad lokalisering av arbetsplatsen.  
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Figur 10 – Schematisk beskrivning av MOCCAs dynamiska struktur 
b0,a0,b1,a1. 

På MOCCAs storzonsnivå (se avsnitt 4.1) finns 5 områden på den danska sidan, 

och 8 områden på den svenska sidan. Sammanlagt finns därmed på denna nivå 

82 möjliga pendlingsrelationer17 för varje år, och 82*82 = 6724 möjliga kombi-

nationer b0,a0,b1,a1. 

MOCCA beräknar, för ett givet par av år hur stor andel av regionens totala be-

folkning – P(b0,a0,b1,a1) – som faller inom var och en av dessa områdeskom-

binationer. Beräkningarna av dessa andelar kan sägas ske i tre steg: 

 

00110001100 (*)(*)(),,,( babaPbaPbPababP givet givet  ) 

 

Beräkningarna i respektive steg görs enligt nedan18: 

 

 

MOCCA kan sedan stega sig fram och successivt beräkna pendlingen varje gi-

vet år, med hjälp av modellen )( 0011 babaP . För varje år utgår man från en 

tidigare förutsägelse (eller mätning) av pendlingsmönstret år 0, då man ska för-

utsäga pendlingsmönstret för år 1. Man beräknar exempelvis 2012 års pend-

                                                      
17 1 inom Sverige + 1 inom Danmark + 5*8 från Danmark till Sverige + 8*5 från Sve-

rige till Danmark. 

18 I beräkningarna ingår generaliserad reskostnad enbart för pendlingsrelationer över 

Öresund. För pendling inom landet är inverkan av tillgänglighet inbakad i det samman-

fattande måttet på områdets attraktivitet.  
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lingsmönster genom att applicera modellen )( 0011 babaP  och i beräkningarna 

låta det pendlingsmönster man beräknat för år 2011 vara a0b0. Det är därför som 

MOCCA kan sägas vara en dynamisk modell. 

 

Tröghetsvariblerna (tröghet arbetsplatsbyte, tröghet bostadsbyte) i modellen 

)( 0011 babaP  är implementerade som dummyvariabel som stärker nyttan av de 

alternativ där a1 och a0 (respektive b0 och b1) ligger i samma nation. De para-

metrar som styr inverkan av variablerna presenteras i Bilaga 1.  

2.3 Hur säkra är MOCCAs förutsägelser? 

MOCCA har skattats på begränsade datamaterial, insamlade under en tid av 

stark dynamisk utveckling. De korta observationsperioderna leder till genuin 

osäkerhet kring i vad mån utvecklingen kan hänföras till respektive: 

 pågående kulturell ”integration” (som MOCCA inte ens försöker besk-

riva),  

 långsam successiv anpassning till det stora tillgänglighetssprång som 

skedde när Öresundsbron öppnade,  

 systematisk reaktion på den dynamiska variationen av löner och bo-

stadspriser på ömse sidor Sundet. 

Modellberäkningar är alltid osäkra. Man brukar därför generellt rekommendera 

att trafikprognosberäkningar framförallt tolkas i relativa termer: som en jämfö-

relse mellan beräkningsresultat under olika förutsättningar, snarare än som en 

absolut förutsägelse av den trafiksituation som kommer att uppstå under givna 

förutsättningar.  

Den rekommendationen är särskilt rimlig i fallet MOCCA. MOCCA förutser 

med all säkerhet skillnaden mellan olika framtida scenarier betydligt bättre än 

den förutsäger den absoluta nivån på den framtida pendlingen. 
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3 Närbilder på några delar av MOCCA  

3.1 Modeller för fördelning på områden 

När vi i avsnitt 2.2 beskrivit MOCCAs olika (del)modeller (flyttmo-

dell/arbetsplatsmodeller, P(b1a1│b0a0)), har redogörelsen i huvudsak utgått från 

de modeller som styr fördelningen mellan relationer på storzonsnivå. I de be-

räkningarna spelas en avgörande roll av de separata parametrar som skattats 

för att beskriva attraktiviteten hos olika storzoner. 

MOCCA producerar emellertid (i enlighet med beställarnas önskemål) sina re-

sultat på en betydligt finare områdesnivå: kommun (i Malmö och Köpenhamn 

med finare uppdelning på delområden). På den nivån finns inalles 180 områden 

inom prognosområdet.   

Datamaterialet medger inte skattning av så många separata attraktivitets-

parametrar, och MOCCA arbetar därför på ett något annorlunda sätt med för-

delning av resandet på kommunrelationer.  

I ett första steg beräknas pendlandet i olika storzonsrelationer med de principer 

som beskrivits i avsnitt 2.2. Det resande som beräknats för en viss relation mel-

lan storzoner fördelas sedan i ett andra steg ut mellan de olika 

(del)kommunrelationer som ingår där (se schematisk bild i Figur 11). 

Fördelningen görs så att19: 

 Öresundspendlarna i storzonen fördelas på boendekommuner i pro-

portion till befolkningen i respektive kommun (enligt de proportioner 

som anges i indata till MOCCA. Samma fördelning inom storzonen an-

vänds under hela prognostiden).  

 Öresundspendlarna i storzonen fördelas på arbetsplatskommuner i 

samma proportioner som rådde bland Öresundspendlarna i 2005 års da-

tamaterial 

 Inom ramen för dessa begränsningar styrs fördelningen över olika 

kommunrelationer av den generaliserade reskostnad som beräknas för 

respektive kommunrelation 

 

                                                      
19 Med modelltermer kan detta beskrivas som att områdesfördelningen styrs av en dub-

belt begränsad gravitationsmodell. Den generaliserade reskostnad som beräknats i 

MOCCAs transportmodell utgör gravitationsmodellens resmotstånd. Gravitationsmo-

dellens parametrar skattas inte explicit, men fastställs implicit av den utjämningsmetod 

(Cross-Fratar) som används för fördelningen.  
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Figur 11 – MOCCA fördelar ut det resande, som beräknats för en relation mel-
lan storzoner, på de olika kommunrelationer som ingår i den med en 
implicit dubbelt begränsad gravitationsmodell. 

3.2 Transportmodellen 

3.2.1 Fördelning på korsningspunkt och färdmedel 

När områdesfördelningen på den finare geografiska nivån är genomförd, beräk-

nar MOCCA hur stor del av pendlarna i varje (transnationell) pendlingsrelation 

som kommer att utnyttja var och en av de fyra korsningsmöjligheter som er-

bjuds: överfarterna Öresund Syd respektive Öresund Norr med vardera två 

färdmedelsalternativ. 

Pendlandets fördelning över dessa fyra alternativ styrs av en logitmodell (MNL) 

med följande förklaringsvariabler: 

 Alternativspecifika konstanter (grundläggande attraktivitet) för respek-

tive alternativ 

 Resstandard över Öresund – restid och reskostnad 

 Resstandard till Öresund – restid och reskostnad 

I de data som MOCCAs Transportmodell bygger på (Pendlarundersökningen 

2009) framgår det tydligt att Öresundspendlare av dansk nationalitet är betydligt 

mer benägna att ta bilen för sin pendlingsresa, än motsvarande svenska pend-

lare. Detta gäller oavsett pendlingsriktning och oavsett korsningspunkt (se Ta-

bell 1). Av den anledningen är de alternativspecifika konstanterna i MOCCAs 

transportmodell uppdelade på nationalitet. 

 

Storzoner

S

t

o

r

z

o

n

e

r

K

o

m

m

u

n

e

r

Kommuner



 

15 

 

Tabell 1 – Färdmedelsfördelning för svenska respektive danska pendlare över 
Öresund. Februari 2009. 

Bor i Överfart Bilandel (%)  

  Svenskar Danskar  

Sverige MK 31 65  

 HH 24 34  

Danmark MK 28 33  

 HH 5 39  

Totalt, alla pendlare    38% 

 

Fördelningen över de fyra korsningsalternativen görs alltså med en multinomial 

logitmodell (MNL).  Det innebär att de fyra tillgängliga alternativen behandlas 

likställt, utan inbördes hierarki eller samband, och att graden av ”slumpmässig-

het” (individuell variation) antas vara densamma i trafikanternas utvärdering av 

vart och ett av de fyra alternativen. Det är ett orealistiskt antagande20, men vi 

har tvingats till det på grund av det sätt våra tillgängliga data varit organiserade.  

Enligt de metoder som numera är ”best practice” på transportmodellområdet 

borde vi ha anpassat transportmodellen till det som kallas en nästad logitstruk-

tur. I en sån struktur skulle beskrivningen av det mest ”slumpmässiga” valet 

(färdmedelsvalet) legat över beskrivningen av det mer deterministiska valet (va-

let av överfart).  

Under utvecklingen av MOCCA har vi testat att anpassa sådana nästade struk-

turer till data. Problemet är dock att färdmedelsvalet är mycket mer slumpmäss-

igt än överfartsvalet. I en fullständig nästad struktur skulle färdmedelsvalet 

därmed egentligen behöva placeras allra överst: över val av pendlingsrelation. 

Tyvärr fungerar inte våra data för en sådan modellstruktur, eftersom vi i så fall 

skulle ha behövt veta hur pendlarna i det Transregionala registret fördelar sig på 

överfart och färdmedel.  

Därmed återstår bara möjligheten att i en nästad struktur placera färdmedelsva-

let under målpunktsmodellen (men över överfartsmodellen). En sådan specifi-

kation har vi alltså testat. Det visar sig dock att den s.k skalparameter som 

kopplar ihop färdmedelsvalsmodellern med arbetsplatsvalsmodellen då skattas 

till ett värde >1. Ett sådant parametervärde är en stark signal om att den testade 

                                                      
20 I verkligheten väljer nästan alla resenärer i en viss resrelation den ”genomsnittligt 

bästa” överfarten. Det är alltså liten ”slumpmässighet” (oförklarad variation) i hur över-

farterna värderas. När det gäller färdmedel är situationen helt annorlunda. Även om ett 

visst färdmedelsalternativ förefaller överlägset för den ”genomsnittlige resenären”, är 

det en stor del av pendlarna som väljer det andra alternativet. Det finns mycket variation 

mellan individer som förblir oförklarad 
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modellstrukturen är olämplig, och att modellen kan komma att generera helt 

orealistiska modellförutsägelser.  

Därför har vi slutligen fastnat för att låsa ihop val av överfart och val av färd-

medel på en gemensam nivå utan inbördes nästning.  

Denna svaghet kommer att leda till att MOCCA i en prognossituation för varje 

resrelation förutser en något jämnare21 fördelning över korsningspunkter än vad 

man kan förvänta sig i verkligheten. På motsvarande sätt förutser MOCCA för 

varje relation en något skevare22 fördelning över färdmedelsalternativ än vad 

man kan förvänta sig i verkligheten.  

Den här svagheten blir mest problematisk om man önskar studera Transportmo-

dellens resultat i detalj, för enskilda relationer. När det totala resandet över en 

viss överfart (med ett visst färdmedel) skall beräknas, summeras bidrag från 

många olika relationer och problemet blir betydligt mindre accentuerat.  

Denna modellsvaghet fortplantar sig i viss mån också in i flytt- och arbets-

platsmodellerna. MOCCA överskattar (för varje relation) antalet resenärer på 

det sämre överfartsalternativet. Därför kommer flytt- och arbetsplatsmodellen 

att ”överreagera” på förändringar av det alternativet. På motsvarande sätt kom-

mer flytt- och arbetsplatsmodellerna att ”underreagera” på förändringar i det 

sämre färdmedelsalternativet, eftersom MOCCA underskattar antalet resenärer 

med det färdmedlet. 

3.2.2 Från pendlare till resor 

MOCCA beräknar antalet pendlare (personer) i olika relationer. Men för beräk-

ningen av hur dessa fördelar sig på olika överfarter och färdmedel är antalet re-

sor ett mer relevant mått på pendlingens omfattning. 

Alla pendlare reser inte till sin arbetsplats på andra sidan Öresund varje dag. 

Distansarbete är av naturliga skäl generellt vanligare bland personer med långa 

arbetsresor, och många Öresundspendlare pendlar långt och har kvalificerade 

arbeten med hög grad av självständighet, vilket gör det möjligt att distansarbeta. 

I MOCCA används uppgifter från pendlarundersökningen 2009 för att räkna om 

antalet pendlande personer, till antalet pendlingsresor. Hänsyn tas då till att de 

fyra olika grupper av pendlare vi arbetar med (två nationaliteter, två boende-

land) distansarbetar i olika utsträckning. 

                                                      
21  Jämnare fördelning än i verkligheten betyder att modellen predicerar för många rese-

närer på ett överfartsalternativ som försämras och för få på ett som förbättras). 

22 Skevare fördelning än i verkligheten betyder att modellen predicerar för få resenärer 

på det färdmedelsalternativ som försämras (och för många resenärer på det som förbätt-

ras). 
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3.2.3 Generaliserad reskostnad i MOCCA 

Tillgänglighet i kommunrelationer 

Utifrån Transportmodellens samband beräknar MOCCA det tillgänglighetsmått 

– den generaliserade reskostnaden – som är ett sammanfattande mått på den 

standard som erbjuds i en viss resrelation. Dessa består av en sammanviktning 

av reskostnader och restider med de olika transportalternativen, och motsvaras 

av den så kallade logsumman från Transportmodellen.  

 

)/**exp(log
4

ICTRKGen kckT

k

lternativöverfartsak

ij   


 

k Alternativ specifik konstant för alternativ k 

Tk Restid med alternativ k 

Ck Kostnad alternativ k 

I Inkomst (i skattning används uppgiven inkomst, i modelltillämpningen 

används i stället segmentets medelinkomst) 

 

Personer med olika inkomst är olika priskänsliga. Vi har hanterat detta genom 

att låta den parameter vi skattat för ”priskänslighet” multipliceras med pris divi-

derat med inkomst. Detta är det sätt som den mikroekonomiska forskningen 

rekommenderar för hantering av inkomst i modeller för konsumenters val.  

När modellen tillämpas låter vi den genomsnittliga inkomstskillnad mellan nat-

ionaliteter som vi observerat i dagens datamaterial ”leva vidare” till prognos-

situationen.  

Även sedan vi tagit hänsyn till inkomstskillnaden på detta sätt kvarstår en skill-

nad mellan preferensen för bilkörning mellan nationaliteterna. Denna skillnad 

fångas av de alternativspecifika konstanter som skattas sepa-rat för de olika 

segmenten 

 

Tillgänglighet i storzonsrelationer 

För de beräkningar som sker på storzonsnivå måste vi sedan, i sin tur, aggregera 

den transportstandard som uppmätts för de ingående (del)kommunernas relat-

ioner. Den generaliserade reskostnaden i en relation mellan storzoner beräknas i 

MOCCA som ett ”genomsnitt” – en logsumma – av tillgängligheten i de olika 

ingående kommunrelationerna.  

Alla kostnader är uttryckta i svenska kronor. 
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4 Underlaget till MOCCA  

4.1 Områdesindelningar 

MOCCA använder alltså två olika områdesindelningar: storzoner och ”kommu-

ner”. För indelningen i storzoner har vi inspirerats av den zonindelning som an-

vänds för kollektivtrafiken i regionen. Av skattningstekniska orsaker har det 

dock varit nödvändigt att aggregera kollektivtrafikzonerna ytterligare (i något 

fall efter viss modifiering). MOCCAs indelning i storzoner framgår av Figur 12. 

 

 
 

Figur 12 – Indelning av storzoner i MOCCA. 

MOCCAs indelning i ”kommuner” följer inte exakt den officiella kommunin-

delningen.  

 

I två fall arbetar MOCCA med sammanslagna kommuner: 

1. Frederikssunds kommun (kommunnummer 250) har slagits samman 

med Hilleröd (219)23 I MOCCA betecknar kommunkod (219) den 

sammanslagna kommunen 

2. På samma sätt har kommunerna Dragör (155) och Tårnby (185) slagits 

samman med den gemensamma MOCCA-kommunkoden 155 24 

                                                      
23 Orsaken är att kommunindelningen i Danmark, och därmed dataformatet i det Trans-

regionala registret som MOCCA utgår från, ändrats under datainsamlingsperioden. 

Sammanslagningen gör det möjligt att kombinera data från hela perioden 2001-2006. 
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Alla indata i MOCCA anges för dessa sammanslagna kommuner, och de pro-

gnosresultat som produceras gäller också för dessa sammanslagna kommuner. 

 

Dessutom hanterar MOCCA för kommunerna Malmö och Köpenhamn en ytter-

ligare finare indelning enligt Figur 13. 

 

 

Figur 13 – MOCCAs indelning av Köpenhamn och Malmö i zoner. 

I det Excel-dokument varifrån MOCCA-körningarna styrs finns översätt-

ningstabeller mellan kommunnamn, kommunnummer och storzoner. 

 

För beräkning av restider mellan kommuner representeras varje område av en 

punkt, en så kallad centroid. Vi har använt två olika centroider för varje område: 

en för beräkning av bilrestider och en annan för beräkning av restider i kollek-

tivtrafiken. För varje område anges de adresser som använts i Bilaga 3.   

4.2 Transregionala registret  

Alla delmodeller i MOCCA, förutom Transportmodellen, baseras på data från 

det Transregionala register som SCB och Danmarks statistik upprättat gemen-

samt. 

Vi har utnyttjat information från två delar i det Transregionala registret: Pend-

larregistret och Flyttregistret. Dessa innehåller uppgifter om alla personer som 

ett visst år:  

                                                                                                                                  
24 Orsaken är att dessa kommuner var sammanslagna i den områdesindelning som an-

vändes vid pendlarundersökningen, som utgör dataunderlag för MOCCAs transportmo-

dell (se vidare avsnitt 3.2och 4.3)  
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 haft mer än 50 procent av sin uppgivna arbetsinkomst på andra sidan 

om Öresund än den där de bor 

 flyttat över Öresund  

För utvecklingen av MOCCA har vi haft tillgång till Transregionala registrets 

uppgifter för åren 2001-2006.  

För analysen var det nödvändigt att först sammanföra uppgifter från Pendlarre-

gistret respektive Flyttregistret, för att på så sätt kunna ”följa” hur enskilda in-

divider rört sig över Öresund i enlighet med den schematiska beskrivning 

b0a0b1a1 som presenterades i avsnitt 2.2.2. 

Det har varit ett grundläggande problem i utvecklingen av MOCCA att den ob-

serverade tidsserien är så kort. Ytterligare problematisk blir den korta tidsserien 

eftersom MOCCAs uppbyggnad utgår från observationer av ett par av år, och 

datamaterialet alltså de facto bara omfattar 5 sådana ”årspar”. 

4.3 Pendlarundersökning 

Under vecka 9 i februari 2009 genomfördes en omfattande undersökning av re-

sandet över Öresund. Syftet med undersökningen var att fånga ett representativt 

urval av pendlarna från samtliga överfarter och med alla färdmedel, samt att få 

uppgifter om deras pendlingsrelationer, det antal resor de gjorde över Öresund 

och deras val av färdmedel och korsningspunkt.  

 

Framförallt utgör pendlarundersökningen grunden för skattningen av MOCCAs 

Transportmodell. Dessutom bidrar undersökningen med information om hur 

pendlarnas arbetsplatser fördelade sig över områden (på den finare ”kommunni-

vån”). Den fördelningen är en av flera faktorer som påverkar MOCCAS beräk-

ning av hur den framtida pendlingen fördelar sig på områden25.  

4.4 Restider och reskostnader 

Restider och reskostnader för resor över Öresund är grundläggande indata till 

MOCCA. Sådana data är förutsättning både  

 när MOCCAs modellsamband mellan tillgänglighet och pendling har 

skattats, 

 och i framtida prognosberäkningar.  

MOCCAs antaganden om restider och reskostnader bygger på uppgifter från: 

 Beräknade restider i kollektivtrafiken från Skånetrafikens reseplanerare 

(från antagna kommun”centroider” till de olika korsningspunkterna vid 

Öresund). 

                                                      
25 Se avsnitt 3.1 för en närmare beskrivning av detta 



 

 
22          Analys & Strategi 

 

 Google maps26 beräkning av körsträcka och körtid med bil i olika relat-

ioner (antagna kommun”centroider” och de olika korsningspunkterna 

vid Öresund27). 

 Uppgifter om taxor och avgifter i olika relationer från hemsidor hos 

kollektivtrafikbolag, färjelinjer och Öresundsbron. 

 Rörliga bilkostnader per kilometer i enlighet med dem som de svenska 

trafikverkens samarbetsorgan rekommenderar för samhällsekonomiska 

beräkningar28 (”ASEK”). 

 Grovt generaliserade antaganden om typiska resavstånd inom respek-

tive kommun (så kallade ”skaft”). 

De data över restider och reskostnader som gällde februari 2009 ligger för-

ifyllda i det Excel-ark som styr beräkningarna i MOCCA. Användaren kan välja 

att som en del i definitionen av ett beräkningsscenario justera dessa värden, eller 

att behålla dem som de är inlagda.   

4.5 Lönekostnader och bostadspriser 

En av de unika egenskaperna med MOCCA är att modellförutsägelserna gjorts 

känsliga för förändringar i skillnaden i löner och bostadspriser på danska re-

spektive svenska sidan om Öresund.  

Hur starkt de ekonomiska variablerna påverkar MOCCAs beräkningsresultat 

styrs av modellens motsvarande parametrar. Parametrarnas värde har skattats 

(Maximum Likelihood) tillsammans med modellens övriga parametrar, och ba-

seras på respektive variabels samvariation med faktisk flyttning och pendling 

under åren 2000-2006.  

                                                      
26 http://maps.google.com 

27 Restiderna är inte helt konsistent definierade för de fyra överfartsalternativen. För 

resor med kollektiva resor över Öresundsbron beräknas tiderna från ömse sidor till en 

gemensam punkt (Knutpunkten i Helsingborg respektive Svågertop/Malmö Syd) och 

den totala restiden är därmed summan av de två restider som uppstår på vardera sidan 

överfarten. För bil över Öresundsbron, däremot, adderas korsningstiden mellan det som 

Google maps betraktar som brons svenska sida, respektive dess danska sida (motsvarar i 

princip högbron: 7 kilometer, 4 minuter) separat. Också för bilresor med färja i norra 

Öresund adderas överfartstiden separat. 

28 Bensinpris och andra rörliga bilkostnader skiljer sig mellan de två sidorna av 

Öresund. Trots detta tillämpar MOCCA samma rörliga bilkostnad, oavsett nationalitet 

och bostadsland, eftersom den som arbetspendlar över nationsgränsen kan förväntas 

köpa bensin, däck och annat på den sida Öresund där det är förmånligast, oavsett var 

han/hon är bosatt. 
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De ekonomiska data som utgjort underlag för modellskattningen har hämtats 

från dansk-svenska statistiksamarbetet Örestat29. Uppgifterna har hämtats ur 

följande tabeller:  

 Löner, nettolön efter skatt: Tabell Inc 2a, Kolumn K – Personal income 

after tax  

 Bostadspriser, genomsnittliga färsäljningspris för enfamiljshus: Tabell 

Bo13, Average price Single-family houses 

I båda fallen används den absoluta skillnaden mellan respektive uppgift för  

 region Öresund DK 

 region Öresund SE 

mätt i 1000-tals svenska kronor. Värdena är typiskt >0, vilket betyder att både 

löner och bostadspriser är högre i Danmark än i Sverige.  

De värden som Örestat uppger för de aktuella variablernas utveckling de senaste 

åren (se Tabell 2) kan tjäna som stöd för användarens antaganden om den fram-

tida utvecklingen. 

 

Tabell 2 – De ekonomiska parametrarna i MOCCA och hur de utvecklats.  

(1 000 SEK) 2000 2002 2004 2005 2006 

Bostadsprisdifferans 565 762 792 1081 1365 

Löneprisdifferans 32,2 33,3 27,4 30,8 26,3 

 

En illustrativ bild av den bakomliggande utveckling som gett upphov till diffe-

renserna i Tabell 2 ges i diagrammen nedan. Uppgifter från Örestats tabeller har 

här använts för att skapa ett löneprisindex respektive ett bostadsprisindex, som 

beskriver utvecklingen över tid i Sverige respektive Danmark30.  

                                                      
29 www.orestat.scb.se 

 
30 Observera att det inte är indexen i Figur 6 och 7 som är indata till MOCCA, utan de 

absoluta skillnaderna i tabell2,  Indexen tjänar här som illustration 



 

 
24          Analys & Strategi 

 

 

Figur 14 – Löneprisindex I olika delar av Öresundsregionen för åren 1997-2006. 
Röd kurva visar löner i Öresund DK I SEK, och blå kurva visar löner I 
Öresund SE SEK. 

 

 

Figur 15 – Bostadsprisindex I olika delar av Öresundsregionen för åren 1997-
2006. Röd kurva visar bopriser i Öresund DK i SEK, och blå kurva 
bopriser i Öresund SE i SEK. 

 

Ett särskilt modellproblem är den systematiskt ökande tendens som prisskillna-

derna på bostadsmarknaden haft under hela perioden sedan 2000. Under samma 

period har flyttningen och pendlandet över Öresund ökat kraftigt, delvis som en 

följd av successiv anpassning till nya tillgänglighetsförhållanden.  

I en situation med sådan stark samvariation mellan två förklarande variabler, 

blir den statistiska osäkerheten mycket stor när man försöker att kvantifiera in-
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verkan av de två olika förklaringsfaktorerna var för sig. Det krävs därför stor 

försiktighet när man tolkar den MOCCA-beräknade effekten av olika scenarier 

för bostadsprisernas utveckling. Eftersom löneskillnaderna inte haft så systema-

tisk utveckling över åren, är det lättare att separera ut den variabelns påverkan. 

Effekter av variationer när det gäller löneskillnader uppskattas därför med be-

tydligt större säkerhet, än effekter av skillnader i bostadspriser. 

Ett annat grundläggande problem är att MOCCA låter användaren ansätta vilka 

scenarier som helst för de styrande ekonomiska parametrarna som om de be-

stämdes helt ”exogent”, det vill säga utan hänsyn till vilka pendlingsmönster 

som genereras. I verkligheten är dessa prisskillnader (i viss utsträckning) en 

konsekvens av de flyttströmmar och pendlingsströmmar som uppstår. Flyttning-

ar och pendlingsmönster kommer att i viss utsträckning verka korrigerande: 

dyra bostäder driver flyttmönster som i sin tur leder till minskad efterfrågan på 

de dyra bostäderna. Priserna kommer därmed att sjunka. Motsvarande mönster 

uppstår vid stora löneskillnader. 
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5  MOCCA – anpassning till data  

5.1 Parameterskattningar 

Modellsambanden i MOCCAs dynamiska modell (på storzonsnivå) och Trans-

portmodell är båda utformade som logitmodeller med linjära nyttofunktioner, 

många alternativspecifika konstanter och ett fåtal förklaringsvariabler i övrigt. 

Parametrarna i sambanden är på konventionellt sätt skattade med Maximum 

Likelihood-metod, utifrån de aktuella datamaterialen. Relevanta parametervär-

den presenteras i Bilaga 1.  

5.2 Pivot-point 

MOCCA är en komplex modell, som berikats med ett antal alternativspecifika 

konstanter för att fånga olika områdens specifika egenskaper (och motsvarande 

för olika överfartsalternativ). Därmed har vi i görligaste mån försäkrat oss om 

att de centrala parametrar som skattats inte störs av så kallad ekologisk korrelat-

ion. Med ekologisk korrelation menas det vanliga problemet att det vi vill stu-

dera effekten av (tillgängligheten) samvarierar med sådant som (också) spelar 

stor roll, men som är oobserverat (t.ex. olika färdmedels och områdens grund-

läggande attraktivitet). Modellen kommer därmed att ”tro” att den observerade 

variabeln har större betydelse än den faktisk har.  

Men inte ens med en sådan specifikation förmår modellen fånga alla de speci-

ella omständigheter som påverkar hur pendlandet över Öresund (sam)varierar 

mellan olika områdesrelationer och över tid.  

Ett exempel får illustrera problemet: I vissa relationer sker oväntat mycket 

pendling, därför att bostadsutbudet och arbetsplatserna matchar varandra väl 

(t.ex. bostadsområden som attraherar högavlönade ”business”-personer, och 

motsvarande typer av arbetsplatser). Pendlandet mellan sådana områdespar blir 

mycket större än vad MOCCA kan förklara, eftersom modellen bara lutar sig 

mot hur lång resvägen är och hur populärt arbetsplatsområdet är i genomsnitt, 

sett över hela befolkningen.  

Det finns anledning att tro att sådana speciella förhållanden kommer att bestå, 

och fortsätta att leda till överproportionerligt mycket resande i just den relation-

en även i framtiden.   

Även om MOCCA inte kan ”förstå” varför sådana starka pendlingsrealtioner 

uppstått, kan man delvis låta modellen fånga dem ändå. Detta kan göras genom 

att modellen kalibreras in exakt till det observerade pendlingsmönstret ett visst 

år. Det som lämnas åt MOCCA är då bara att beräkna de förändringar i pend-

lingsmönstret som föranleds av förändringar i de förklarande variablerna. 
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En sådan metod för prognosberäkningar utifrån ett fixerat läge kallas för pivot-

point. Logitmodeller av den typ som ingår i MOCCA låter sig lätt anpassas för 

att tillämpas pivot-point. 

MOCCAs dynamiska modell tillämpar på detta sätt pivot-point i våra progno-

ser. I MOCCAs fall utgår vi från de relativa övergångarna mellan olika pend-

lingsrelationer som vi observerade för årsskiftet 2005/2006, och som betecknas 

)( 2005200520062006 ababP . Dessa ursprungliga sannolikheter är utgångspunkten 

för de förutsägelser vi gör om motsvarande framtida övergångar. De justeras 

sedan med anledning av hur våra indata anger att våra förklaringsvariabler (till-

gänglighet i olika relationer, löneskillnader, bostadsprisskillnader) förändras. 

Fixeringen av den dynamiska modellen vid en pivot-point görs separat för fyra 

olika segment:  

 Svenskar som bor i Sverige 

 Svenskar som bor i Danmark 

 Danskar som bor i Sverige 

 Danskar som bor i Danmark 
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6 Svagheter och begränsningar 

Vi har redan på flera ställen i rapporten betonat att MOCCA är en modell med 

stora osäkerheter och att resultaten därför måste tolkas med stor försiktighet. 

Det beror framförallt på den korta mätserien och det extremt dynamiska förlopp 

som pågår i Öresundsregionen, men också på att MOCCAs dynamiska upp-

byggnad och successiva beräkningar gör att beräkningsfel successivt fortplantas 

och kan adderas år till år31. 

En validering av MOCCAs första förutsägelser visar också att vi med MOCCA 

inte kunnat förutse den extremt snabba ökning av antalet pendlare som skedde 

åren 2006-2007 (se illustration och diskussion av detta i kapitel 4).  

Ytterligare svagheter att beakta vid tolkningen av MOCCAs resultat är sned-

vridningen av Transportmodellens resultat i enskilda relationer32, och den sär-

skilda osäkerhet som råder kring effekten av bostadsprisskillnadens inverkan33. 

Trots dessa svagheter är vi dock övertygade om att: 

 MOCCAs förutsägelser av relativa skillnader mellan olika scenarier är 

betydligt säkrare än de absoluta nivåer som anges. 

 MOCCAs förutsägelser av hur pendlandet kommer att fördelas på över-

farter och färdmedel under olika omständigheter är betydligt säkrare än 

förutsägelserna av absoluta nivåer. 

 MOCCAs förutsägelser av hur pendlingen påverkas av olika faktorer är 

betydligt mer rättvisande än de som användarna kunnat producera utan 

hjälp av MOCCA, med hjälp av enbart ”informerade gissningar”. 

  

                                                      
31 Detta problem mildras dock av att MOCCA till sin dynamiska natur är en s.k. Mar-

kovmodell. I vårt fall betyder det att modellen har ett ”självkorrigerande element”. Om 

man för ett år beräknar stora flyttströmmar till en viss kommun, ger det för nästa år ett 

stort underlag för flytt från den,  

32 Se avsnitt 3.2.1 för en närmare diskussion av detta. 
33 Problemet uppstår på grund av att bostadsprisskillnaden ökat systematiskt under data-

insamlingsperioden. Detta diskuteras i avsnitt 4.5.  
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7 Att använda MOCCA 

7.1 Principen 

I normalfallet består en prognoskörning i MOCCA av tre steg: 

 Modifiering av indata 

 Körning av ett makro i Excel  

 Analys och tolkning av resultat 

 

Resultaten består av  

 en översiktlig bild av pendlandets utveckling under perioden från prog-

nosens startår till dess horisontår 

 en mer detaljerad bild av pendlandet för horisontåret 

 

Om man önskar kan man sedan fortsätta prognosen genom att utnyttja resultaten 

(för horisontåret) som startvärden för en ny prognos. Den nya prognosen be-

skriver då en period mellan det tidigare horisontåret, och ett nytt, senare, hori-

sontår. På det här sättet blir det möjligt att ta hänsyn till en dynamisk utveckling 

i flera steg, där nya förutsättningar (t. ex. ny infrastruktur) tillkommer efterhand. 

7.2 Mjukvarorna i MOCCA 

7.2.1 Programvaran R 

Användaren möter MOCCA via ett kalkylark i Excel. I bakgrunden arbetar ett 

program som är skrivet i språket R.  

Den mjukvara som behövs för att kunna använda R följer med på den DVD-

skiva där MOCCA levereras, och där ligger också de R-program som Excelar-

ket MOCCA anropar. Första gången MOCCA skall användas måste både R 

(språket) och MOCCAs R-program installeras. Det sker i följande steg 

 

1. Installera R genom att dubbelklicka på programikonen R-2.7.1-win32.exe 

som ligger på DVDn. Svara bara ”Ja” och ”Nästa” på de frågor som kommer 

upp. 

 

2. Kopiera mappen MOCCA c-disk till C:\MOCCA (Obs! Mappen måste heta 

så och läggas direkt under C:34) 

 

                                                      
34  MOCCA finns också i en version MOCCA h-disk, som istället skall placeras som 

H:\MOCCA. 
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3. Starta R genom att öppna menyn "Start->Alla program->R" och klicka på "R 

2.7.1" 

 

4. Välj menyn "Packages->Install package(s) from local zip files..." 

 

5. Välj filen C:\MOCCA\RODBC_1.2-3.zip i filväljaren 

 

Du kan nu avsluta programvaran R. När installationerna ovan väl är gjorda 

räcker det med att man öppnar MOCCAs Excelark, som ligger i mappen 

C:\MOCCA, och gör alla sina körningar därifrån. 

7.2.2 Excelmakrot MOCCA  

För att köra MOCCA öppnar du kalkylarket MOCCA. När Excel frågar om du 

vill aktivera makron måste du svara ”Ja” annars fungerar inte MOCCA. 

Du konstruerar ditt beräkningsscenario genom att justera indata på de gröna fli-

karna i MOCCAs Excelark (se mer om detta i avsnitt 7.3).  

När du är färdig med ditt scenario startar du beräkningsmakrot genom att gå till 

rullgardinsmenyn Verktyg och välja Makro/Makron/RunMOCCA. 

Beräkningarna i ett scenario tar bara någon minut och du märker när prognosen 

är klar genom att tre nya flikar har skapats i Excelarket. Flikarna heter: 

 Dynamik 

 Prognos 

 Prognos storzoner 

Dessa flikar innehåller olika typer av resultat från prognoserna. 
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Figur 16 – Utdata från MOCCA i fliken “prognos storzoner” 

7.3 Indata 

Indata till MOCCA ligger huvudsakligen på de flikar som är markerade med 

grönt. Det är inga problem att skapa extra flikar för att t. ex. spara tidigare pro-

gnosresultat eller parametervärden för olika prognoser.  

OBS!! Man skall däremot aldrig föra in kommentarer, text, värden eller an-

nat i de tomma områdena på de befintliga indata-flikarna. Om MOCCA hittar 

information på oväntade ställen på kalkylbladen kan programmet låsa sig och 

till och med bli omöjligt att starta upp igen utan ominstallation!   

Generellt gäller att modellsambanden i MOCCA (som i alla modeller) framför-

allt gäller för måttliga förändringar av indatavärdena, jämfört med dem som 

gällde i de data som använts när modellens parametrar skattades. Man bör vara 

försiktig med att använda MOCCA för beräkning av effekten av dramatiska för-

ändringar.   

För alla indata som behövs för att göra en prognos erbjuder MOCCA basvärden 

som är inlagda från början. Vi rekommenderar starkt att du skapar en skriv-

skyddad kopia av Excelarket under annat namn, för att ha tillgång till dessa 

basvärden i framtiden. Det är lätt att man glömmer vilka förändringar som 

gjorts, och vad som därför behöver ändras tillbaka innan nästa körning!  
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7.3.1 Fliken: Konstanter 

I kolumn A finns variabelnamnen. I en kommentarsruta kopplad till respektive 

cell beskrivs respektive uppgift i klartext. I kolumn B anges motsvarande värde. 

 

 

Figur 17 – Indata till MOCCA i fliken “konstanter”.  

Sammanfattningsvis kan värdena på denna flik sägas beskriva:  

Resfrekvens över Öresund för de 4 segmenten   antal resor/månad 

Rörliga bilkostnader     SEK/km 

Kostnader för de olika aktuella överfartsalternativen, uppdelade på 

 Monthly fee (grundavgift)   SEK/månad 

 Marginal cost (kostnad/resa)35   SEK/resa 

Restider (bil) för de olika överfartsalternativen 

 Passagetider (pass.time)36   minuter 

 Väntetid  (wtime)     minuter 

Bilavstånd över respektive överfart37   km 

                                                      
35  Om uppgiften om marginal cost lämnas blank på fliken ”konstanter”, finns möjlighet 

att beskriva era komplicerade prismodeller på en särskild flik. Bland dokumentets tur-

kosa flikar finns en sådan förberedd flik per överfart. 

36 Notera fotnot 27: Passagetiden gäller enbart bilresor. För kollektivtrafik finns ingen 

passagetid över Öresundsbron, den tiden är inräknad i restiderna för kollektivtrafik som 

finns i fliken ”anslutning till sundspassage”. 

37 Körd sträcka, för överfart med färja anges alltså avståndet 0 km. 
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Löneskillnader och bostadsprisskillnader (antaget genomsnitt under pro-

gnosperioden)38 (LD, BD) 

Den dynamiska prognosens startår och slutår39 

Ett styrvärde för om scenariot ska justeras så att det för startåret stämmer över-

ens med befolkningen angiven i fliken “befolkning kommuner 18-64 år”40  

7.3.2 Befolkning 

På denna flik anges antal invånare i de åldersgrupper som gäller för MOCCA, 

dvs. 18-64 år (kolumn D) i var och en av de aktuella kommunerna (namn: ko-

lumn B, nr: kolumn C), uppdelad på svenskar respektive danskar (nationalitet: 

kolumn A). Uppgifterna gäller den året före dynamiska prognosens startår. 

 

 

Figur 18 – Indata till MOCCA i fliken “befolkning kommuner 18-64 år”. 

7.3.3 Befolkning Malmö och Köpenhamn 

Inom Malmö och Köpenhamn används en finare områdesindelning (se avsnitt 

4.1). Befolkningsdata för dessa mindre områden presenteras på fliken med be-

teckning Befolkning Mal Köp 18-64 år, se Figur 19. 

                                                      
38 Se definition i avsnitt 4.5 och Tabell 2 för referensvärden. 

39 Startår är det första året som modellen prognostiserar, slutår är det år då prognosen 

avbryts, och det år för vilket fullständiga resultatmatriser presenteras. 

40 Styrvärdet anges för konstanten ”adjust.population” och sätts till 1 om befolkningsju-

stering ska genomföras, annars till 0 (noll).  
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För att få överensstämmelse mellan olika befolkningstal i MOCCA anges inte 

absoluta befolkningssiffror41, utan en procentuell fördelning av den aktuella be-

folkningsgruppen över de olika områdena. 

 

 

Figur 19 - Indata MOCCA Fliken Befolkning Mal Köp 18-64 år 

7.3.4 Basmatris 

På fliken Basmatris beskrivs pendlandet under året före startåret på storzons-

nivå, uppdelat för danskar respektive svenskars pendlande.  På varje rad anges: 

Nationalitet    kolumn A (SE resp DK)  

Storzon bostad   kolumn B   

Storzon arbete   kolumn C   

Antal pendlare  kolumn D antal pendlare startåret 

(denna nationalitet och relation) 

 

I normalfallet används startåret 2005 för MOCCA, och fliken är förifylld med 

information om pendlandet det året.  För fortsatta prognoser (se avsnitt 7.1) 

skapar man en ny Basmatris. Detta görs genom att information om den första 

                                                      
41 Den officiella befolkningsstatistiken för varje kommun omfattar ofta personer som 

inte har en adress som kan föras till något visst statistikområde. Dessa finns medräknade 

i kommunens totala befolkningssiffror, men inte i uppgifterna för de olika statistikom-

rådena.  



 

37 

 

prognosens horisontår (fliken Prognos storzoner) kopieras direkt över till fli-

ken Basmatris för den nya prognosen.  

 

Figur 20 – Indata till MOCCA på fliken Basmatris42. 

7.3.5 Transportstandard till Öresund 

På fliken Anslutning till sundspassage finns uppgifter om restider från respek-

tive kommuncentroid (kolumn B) till överfart Öresund Norr (HH) respektive 

Öresund Syd (MK) (kolumn C). För varje relation anges:  

Restid kollektivt   kolumn D  (min)  

Restid bil   kolumn E  (min) 

Resavstånd bil   kolumn F  (km) 

På fliken Anslutning till zongräns finns grova antaganden om motsvarande 

genomsnittliga restider (resavstånd) inom varje zon, från den ursprungliga start-

punkten till kommuncentroiden. 

 

                                                      
42 Bilden visar exempel på indata för en fortsatt prognos (se avsnitt 7.1). I normalfallet 

används MOCCAs förifyllda värden för startåret 2005 
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Figur 21 – Indata till MOCCA i fliken “anslutning till zongräns”. 

7.3.6 Kostnader kollektivtrafik 

På flikarna Kostnad koll MK respektive Kostnad koll HH finns uppgift om 

kostnaden (SEK) per månad för pendling i olika relationer i regionen. Kostna-

derna är alltså olika beroende på vilken överfart som skall utnyttjas för resandet. 

På flikarna anges priserna enligt samma matris-modell, uppbyggd på kollektiv-

trafikzoner, som den som kollektivtrafikbolagen använder för sin egen inform-

ation på t.ex. www.skanetrafiken.se. Hur MOCCA översätter mellan kollektiv-

trafikzoner och den zonindelning som transportstandarden är angiven för, besk-

rivs i de turkosa flikarna ”nyckel kollzonerSE” och ”nyckel kollzonerDK”. 

7.4 Utdata 

När MOCCA gjort sina beräkningar produceras 3 flikar med utdata: 

 Dynamik 

 Prognos 

 Prognos storzoner 

 

http://www.skanetrafiken.se/
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Figur 22 – Utdata från MOCCA i fliken “dynamik”. 

7.4.1 Pendlingsmönster slutåret 

På fliken Prognos presenteras det slutliga pendlingsmönstret (antalet pendlare 

över Öresund prognosåret) med fullständig upplösning på nationalitet, 

(del)kommuner och de fyra olika erbjudna överfartsalternativen.  

På fliken Prognos storzoner aggregeras resultaten. Antalet pendlare slutåret 

presenteras därmed samlat för varje relation på storzonsnivå, utan uppdelning 

på överfart och färdmedel (men med bibehållen uppdelning på nationalitet). 

Dessa resultat utgör indata för nästa steg när man genomför fortsatta prognoser 

(se avsnitt 7.1 och 7.3.4). 

Resultaten lämpar sig väl för vidare bearbetning med Excels verktyg för Pivot-

tabeller. Med hjälp av detta kan man t.ex. enkelt bygga upp en presentation i 

form av en traditionell resmatris (se bilaga 2 för exempel på sådan redovisning). 

7.4.2 Successiv anpassning 

På fliken Dynamik presenteras resultaten på en ytterligare aggregerad nivå – 

det totala antalet pendlare över Öresund varje år under prognosperioden. 

  



 

 
40          Analys & Strategi 

 



 

41 

 

8 Exempel på prognoser  

Vi har använt MOCCA för att beräkna hur pendlingen utvecklas från 2005 till 

2030 under fyra olika scenarier: 

 Bas (LD-BD43  2005) 

Löner, priser och transportsystem förblir som de som Örestat rapporte-

rar som ett genomsnitt för 2005. 

 LD-BD 2006  

Löner och bostadspriser enligt den (större) skillnad som rådde i genom-

snitt under 2006. 

 Citytunnel (Bas)  

Citytunneln byggd (redan 2005). Löner och priser som 2005. 

 Citytunnel LD-BD2006  

Citytunneln byggd (redan 2005). Löner och priser som 2006. 

De sammanfattande resultaten över det totala Öresundspendlandets dynamiska 

utveckling i de fyra scenarierna framgår av Figur 23.  

 

 
 

Figur 23 – Fyra olika MOCCA-prognoser för pendlandets utveckling. 

Sammanfattningsvis måste man konstatera att MOCCA inte lyckas förutse den 

starka utveckling som pendlandet visat åren 2006-2007, inte ens om man låter 

MOCCA ”veta” vilka ekonomiska omständigheter som rådde 200644.   

                                                      
43 LD = lönedifferens, BD = bostadsprisdifferens 
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Detta beror troligen på en kombination av orsaker: 

 Det positiva ekonomiska klimatet åren 2006-2007 ledde till en stark 

framtidstro. Detta ökade benägenheten att göra framtidsinvesteringar i 

form av bostadsbyten och byten av arbetsplats, som var större än den 

som rådde under åren 2000-2005. 

 En ”verklig” kulturell integration har successivt gett ökad benägenhet 

att pendla över nationsgränsen. Vi påminner om att MOCCA i sig inte 

förutsätter att någon kulturell integration sker.   

 De verkliga dynamiska förloppen är mer komplexa än de som MOCCA 

beskriver, och sker med en större fördröjning. 

När det Transregionala registret innehåller uppgifter om pendlingsmönstren för 

2007 och 2008 kan MOCCA anpassas (pivot-point) till dessa omständigheter, 

och MOCCAs förutsägelser framöver därmed anpassas till de nya totala pend-

lingsnivåerna. Men även innan en sådan anpassning skett är det vår uppfattning 

att MOCCA på ett rimligt sätt avspeglar: 

 det faktum att pendlingsökningarna kommer att avstanna inom en inte 

alltför avlägsen framtid 

 den relativa skillnaden mellan olika scenarier, och därmed också effek-

ten av olika åtgärder i trafiksystemet  

Man kan också anta att MOCCAs felprognos för åren 2005 till 2006 delvis, men 

inte helt, består av att verkligheten tagit ut en del av den utveckling MOCCA 

prognostiserat ”i förskott”.   

8.1 Scenario Citytunneln 

I detta avsnitt särredovisar vi mera i detalj de effekter som MOCCA beräknar 

att Citytunneln kommer att få för pendlingen i regionen. I modellen har vi im-

plementerat ”Citytunneln” genom att 

 Restiden för kollektivtrafikresor från Malmö till Köpenhamn kortades 

med 2 minuter. 

 Restiden för kollektivtrafikresor norrifrån (Lund, Kävlinge, Eslöv, etc) 

via Malmö till Köpenhamn kortades med 12 minuter. 

 Restidsvinsterna uppstår redan 2005. 

 Övriga restider bibehölls oförändrade. 

De övergripande resultaten presenteras i Tabell 3 och Tabell 4. 

 

                                                                                                                                  
44 Den officiella statistiken redovisar ännu inte motsvarande skillnader för 2007, och 

jämförelsen blir därmed inte helt rättvisande. 
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Tabell 3 – Citytunnelns betydelse för arbetspendlandet över Öresund. Jämfö-
relse med basscenariot. Absolut effekt (antal pendlare/resor). 

Nationalitet Bo-

ende i 

Pend-

lande till 

Pend-

lare 

Resor 

per 

dag 

Bil 

MK 

Koll 

MK 

Bil 

HH 

Koll 

HH 

Danskar DK SE 64 74 14 60 0 0 

 SE DK 752 1029 -19 1044 -1 5 

  Totalt 816 1103 -4 1104 -1 5 

Svenskar DK SE 66 85 10 76 0 0 

 SE DK 776 988 -39 1033 -2 -4 

  Totalt 841 1073 -30 1109 -2 -5 
Totalt DK SE 130 159 24 136 0 -1 

 SE DK 1528 2017 -58 2077 -3 1 
  Totalt 1657 2176 -34 2212 -3 0 

 

Tabell 4 – Citytunnelns betydelse för arbetspendlandet över Öresund. Jämfö-
relse med basscenariot. Relativ effekt (%). 

Nationalitet Bo-

ende i 

Pend-

lande till 

Pend-

lare 

Resor 

per 

dag 

Bil 

MK 

Koll 

MK 

Bil 

HH 

Koll 

HH 

Danskar DK SE 7% 8% 3% 25% 0% 0% 

 SE DK 9% 9% 0% 35% 0% 0% 

  Totalt 9% 9% 0% 34% 0% 0% 

Svenskar DK SE 7% 7% 1% 15% 0% -1% 

 SE DK 12% 12% -1% 30% 0% -1% 

  Totalt 11% 11% -1% 28% 0% -1% 
Totalt DK SE 7% 7% 2% 18% 0% -1% 

 SE DK 10% 10% -1% 32% 0% 0% 
  Totalt 10% 10% 0% 31% 0% 0% 

 

Tabell 3 och Tabell 4 visar att citytunneln (enligt MOCCAs beräkningar): 

 Lockar knappt 700 nya danskar att flytta till Sverige. 

 Ökar pendlingen från Sverige till Danmark med ca 11 % (svenskar pro-

centuellt mer än danskar). 

 Lockar ca 440 bilresor per dag över till kollektiva färdsätt. 

 Endast får enstaka pendlare att byta överfart från Öresund Norr till 

Öresund Syd. 

I Bilaga 2 presenteras motsvarande resultat som i tabellerna ovan uppdelat på 

storzonsnivå. 
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9 Annat resande  

MOCCA gör bara beräkningar för arbetspendlingens utveckling. Men arbets-

pendlandet är bara en del av allt resande över Öresund. Det finns anledning att 

tro att när antalet arbetspendlare över Öresund ökar, så kommer också annat 

Öresundsresande att öka.  

I uppdraget med att utveckla MOCCA har det därför också ingått att uppskatta 

hur stor ”uppräkningsfaktor” som skall appliceras på MOCCAs resultat om man 

vill uppskatta framtida totala resmängder över Öresund. 

Det är inte självklart att man alls kan förutse framtida transnationellt resande 

med hjälp av framtida transnationell pendling, eftersom drivkrafterna bakom 

dessa processer delvis är olika.  

Oavsett denna grundläggande tveksamhet, kan man på goda grunder anta att 

pendlingen växer mycket snabbare än ”annat resande”: 

 Det fanns redan tidigare en bas av t.ex. semesterresande som inte på-

verkas av tillgänglighetsförändringen år 2000. Procentuellt växer alltså 

pendlingsresandet snabbare. 

 En del tidigare ”fritidstrafik” ersätts av pendlingstrafik (när nya pend-

lare gör sina inköp ”på vägen hem” istället för som en separat resa).  

För prediktion är det därför inte alls relevant att studera hur stor andel pend-

lingsresandet utgör av det totala resandet. Däremot är det relevant att studera 

hur mycket annat resande ökat när pendlingen ökat.  

Mellan år 2001 och 2007 har antalet pendlare över Öresund ökat med ca 13 000 

personer45.  Samtidigt har det totala antalet personresor över Öresund ökat med 

10 miljoner resor årligen. Det betyder att för varje ny pendlare som tillkommit, 

har 770 nya resor över Öresund genererats på årsbasis.  

Det är naturligtvis inte pendlarna själva som utför alla dessa resor. Endast i un-

dantagsfall lär pendlare själva göra mer än 500 resor över Öresund årligen. 

Men när det totala resandet ökar är det delvis en spegling av samma processer 

(ökad anknytning mellan Sverige och Danmark, flyttningar över Öresund, kul-

turellt utbyte, etc) som de som genererar arbetsresandet över Öresund. Detta 

grundläggande samband mellan arbetspendling och totalt resande är troligen 

olika för de fyra olika pendlarsegment som vi har arbetat med i MOCCA.  

Den som bosatt sig ”på andra sidan”, och arbetar i ”fosterlandet” (t. ex. danskar 

som bor i Sverige och pendlar till Danmark) genererar fritidsresor över Sundet  

                                                      
45 Uppgifter om antalet pendlare (personer) över Öresund år enligt Tendens Öresund 

www.tendensoresund.org. 
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både när man själv gör besök hos släkt och vänner, och de resor släkt och vän-

ner gör för att besöka den överflyttade. Den som gör tvärtom (t ex svenskar som 

bor i Sverige och arbetar i Danmark) genererar troligen färre sådana extra resor.  

Om ytterligare några år har vi troligen en tillräckligt lång tidsserie för att göra 

en rimligt kvalificerad uppskattning av de fyra olika separata samband som det 

är frågan om. Tills vidare får vi dock nöja oss med att anta att det samband som 

gällt för de tillkommande pendlarna i genomsnitt under perioden sedan 2000, 

fortsätter att vara genomsnittligt även i framtiden.    

Det är därför inte orimligt att anta att ungefär samma förhållanden kommer att 

råda i det framtida resandets utveckling: För varje ny pendlare som MOCCA 

beräknar kan vi – totalt – förvänta oss ca 770 nya årliga resor över Öresund. 
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Bilaga 1 – Modellparametrar 

 

Tabell 5 och Tabell 6 nedan redogör för de parametrar som används i flytt- och 

arbetsplatsmodellen respektive i transportmodellen. 

 

Tabell 5 – Modellparametrar för flytt- och arbetsplatsmodellen. 

 
 

Förklaring Parameter Värde

b1-attraktion svenskar (storzoner) b1__D.ABCH -2,4840E+01

b1__D.DG -2,6873E+01

b1__D.FLE -2,8387E+01

b1__D.IJK -2,5947E+01

b1__D.US -4,2472E+02

b1__S.A -9,1204E-01

b1__S.B -1,3456E+00

b1__S.C -9,4670E-01

b1__S.D -1,2501E+00

b1__S.EF -1,0251E+00

b1__S.G -1,2211E+00

b1__S.H -8,9850E-01

b1-attraktion danskar (storzoner) natDK.b1__D.ABCH 1,3444E+01

natDK.b1__D.DG 1,5424E+01

natDK.b1__D.FLE 1,6384E+01

natDK.b1__D.IJK 1,4519E+01

natDK.b1__D.US 4,1645E+02

natDK.b1__S.A -1,0598E+00

natDK.b1__S.B -2,3960E+00

natDK.b1__S.C -2,3348E+00

natDK.b1__S.D -3,0073E+00

natDK.b1__S.EF -2,7531E+00

natDK.b1__S.G -1,8440E+00

natDK.b1__S.H -2,8698E+00

a1-attraktion svenskar (storzoner) a1__D.ABCH -2,1211E+02

a1__D.DG -3,2246E+00

a1__D.FLE -1,7582E+00

a1__D.IJK -2,7278E+00

a1__D.US -2,6373E+00

a1__DK 2,6988E+01

a1__S.A 3,3978E+01

a1__S.B 3,3985E+01

a1__S.C -1,9047E+02

a1__S.D -2,7412E+02

a1__S.EF -2,3477E+02

a1__S.G 3,4626E+01

a1__S.H 9,4194E+00

a1__S.IJ 2,9605E+01
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Tabell 6 – Modellparametrar för transportmodellen. 

 

* Obs! Kostnad är delad med inkomst vid skattningen. 

 

a1-attraktion danskar (storzoner) natDK.a1__D.ABCH 2,1617E+02

natDK.a1__D.DG 8,7815E+00

natDK.a1__D.FLE 7,8277E+00

natDK.a1__D.IJK 8,3748E+00

natDK.a1__D.US -2,2829E+02

natDK.a1__DK -1,5967E+01

natDK.a1__S.A -2,8641E+01

natDK.a1__S.B -3,0009E+01

natDK.a1__S.C 1,0210E+02

natDK.a1__S.D 2,6250E+02

natDK.a1__S.EF 2,4102E+02

natDK.a1__S.G -2,8418E+01

natDK.a1__S.H -2,5250E+00

natDK.a1__S.IJ -2,3838E+01

bostadsprisskillnad svenskar bopris -5,5099E-03

bostadsprisskillnad danskar natDK.bopris 3,7775E-03

löneskillnad svenskar lonen 1,1315E-01

löneskillnad danskar natDK.lonen 4,9090E-02

tillgänglighet b1a1, båda nationaliteterna gcalla -5,6343E-01

"stanna kvar" i bostadsområdet, svenskar state.b0 7,7347E+00

"stanna kvar" i bostadsområdet, danskar natDK.state.b0 -1,3539E-01

"stanna kvar" i arbetsområdet, svenskar state.a0 2,9493E+00

"stanna kvar" i arbetssområdet, danskar natDK.state.a0 -1,9768E+00

Förklaring Parameter Värde

alt.specifik konstant svenskar, bil,  MK b11 -1,1101

alt.specifik konstant svenskar, koll, MK b12 -0,1033

alt.specifik konstant svenskar, bil,  HH b13 -1,1882

alt.specifik konstant danskar, bil,  MK b111 0,7839

alt.specifik konstant danskar, koll, MK b121 0,1329

alt.specifik konstant danskar, bil,  HH b131 0,2399

kostnadskänslighet* b21 -174,4769

restidskänslighet b31 -0,0586
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Bilaga 2 – Scenario Citytunneln 

Tabell 7 och Tabell 8 nedan visar mer detaljerade resultat för de analyser som gjorts av scenario Citytunneln i kapitel 8. 

 

Tabell 7 - Citytunnelns betydelse för arbetspendlandet över Öresund. Jämförelse med basscenariot på storzonsnivå. Absolut effekt. 

 

Arbetszon D-ABCH D-DG D-FLE D-IJK D-US S-A S-B S-C S-D S-EF S-G S-H S-IJ Summa

Bostadszon Nationalitet

D-ABCH Dansk 0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Svensk 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Totalt 0,7 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

D-DG Dansk 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 2,6

Svensk 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9

Totalt 2,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 3,6

D-FLE Dansk 9,1 6,3 0,4 0,0 0,2 1,0 0,1 1,4 18,5

Svensk 10,4 1,9 1,2 0,0 0,4 1,2 0,9 6,1 22,1

Totalt 19,5 8,2 1,5 0,0 0,7 2,2 1,0 7,5 40,7

D-IJK Dansk 0,9 0,5 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 0,1 3,8

Svensk 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 1,3

Totalt 1,6 0,6 0,1 0,9 0,1 1,4 0,1 0,2 5,1

D-US Dansk 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Svensk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Totalt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

S-A Dansk 24,0 72,1 269,1 14,1 1,2 380,6

Svensk 13,2 44,3 282,6 11,1 0,1 351,3

Totalt 37,3 116,3 551,7 25,2 1,4 731,9

S-B Dansk 1,0 1,9 5,5 0,3 0,0 8,6

Svensk 1,7 10,9 45,7 0,7 0,0 58,9

Totalt 2,7 12,7 51,2 0,9 0,0 67,6

S-C Dansk 4,7 14,0 49,0 1,3 0,1 69,1

Svensk 5,5 5,2 73,7 1,1 0,0 85,5

Totalt 10,3 19,2 122,7 2,4 0,1 154,7

S-D Dansk 3,3 11,1 27,8 2,2 3,1 47,4

Svensk 0,5 5,0 30,8 2,7 0,1 39,1

Totalt 3,8 16,0 58,6 4,9 3,1 86,5

S-EF Dansk 5,7 15,2 58,4 1,8 0,2 81,2

Svensk 0,8 3,7 19,9 0,0 0,1 24,5

Totalt 6,4 18,9 78,3 1,8 0,2 105,6

S-G Dansk 0,6 3,4 8,8 5,0 0,1 18,0

Svensk 0,4 2,0 16,6 3,1 0,0 22,2

Totalt 1,0 5,4 25,4 8,2 0,1 40,2

S-H Dansk 0,9 2,9 18,9 7,3 0,8 30,9

Svensk 1,6 1,2 21,3 1,2 0,1 25,4

Totalt 2,5 4,1 40,2 8,5 1,0 56,3

S-IJ Dansk 2,5 10,9 20,3 2,8 0,2 36,5

Svensk 11,5 1,2 16,6 1,4 0,2 30,9

Totalt 14,0 12,1 36,8 4,2 0,4 67,4

Summa Totalt 78,1 204,9 964,9 56,1 6,3 24,3 10,0 1,9 1,0 0,8 4,0 1,2 8,0 1361,5
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Tabell 8 - Citytunnelns betydelse för arbetspendlandet över Öresund. Jämförelse med basscenariot på storzonsnivå. Relativ effekt. 

Arbetszon D-ABCH D-DG D-FLE D-IJK D-US S-A S-B S-C S-D S-EF S-G S-H S-IJ Totalt

Bostadszon Nationalitet

D-ABCH Dansk 8,0% 5,6% 6,2% 0,0% 0,0% 16,8% 0,0% 0,0% 6,4%

Svensk 1,7% 8,1% 4,4% 3,2% 5,4% -0,1% 3,3% 18,8% 3,7%

Totalt 6,8% 6,2% 6,2% 3,2% 5,4% -0,1% 0,1% 18,8% 5,6%

D-DG Dansk 7,8% 6,3% 4,3% 0,0% 0,0% 2,1% 6,1% 16,1% 6,5%

Svensk 9,4% 8,1% 4,8% 5,7% 7,7% 3,2% 2,4% 18,3% 7,4%

Totalt 8,1% 6,8% 4,3% 5,7% 7,7% 2,4% 6,0% 16,2% 6,7%

D-FLE Dansk 9,7% 9,9% 10,7% 0,0% 8,2% 5,7% 8,4% 36,1% 9,9%

Svensk 11,8% 11,1% 18,5% 20,9% 10,0% 7,9% 13,3% 42,0% 14,5%

Totalt 10,7% 10,1% 15,7% 20,9% 9,3% 6,7% 12,6% 40,7% 12,0%

D-IJK Dansk 5,7% 4,0% 5,6% 3,4% 4,2% 0,9% 2,8% 9,9% 2,1%

Svensk 6,9% 4,0% 3,5% 1,2% 2,9% 1,3% -0,2% 13,1% 2,9%

Totalt 6,2% 4,0% 5,6% 3,2% 4,2% 1,0% 1,4% 11,4% 2,3%

D-US Dansk 1,1% 1,0% 7,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8%

Svensk -1,1% -0,5% -1,4% 2,3% -0,1% 0,6% -0,9% 8,3% 2,1%

Totalt 1,1% 0,3% -1,4% 2,3% -0,1% 0,4% 0,0% 8,3% 1,0%

S-A Dansk 7,6% 8,0% 11,1% 6,4% 1,6% 9,6%

Svensk 10,4% 10,7% 13,7% 7,6% 2,1% 12,8%

Totalt 8,4% 8,8% 12,3% 6,9% 1,7% 10,9%

S-B Dansk 7,0% 7,2% 10,2% 3,4% 0,0% 8,3%

Svensk 9,5% 9,8% 12,8% 4,7% 1,3% 11,8%

Totalt 8,4% 9,3% 12,5% 4,2% 0,4% 11,2%

S-C Dansk 7,4% 7,7% 13,1% 6,0% 1,3% 10,6%

Svensk 6,3% 13,2% 22,1% 11,2% 0,9% 18,1%

Totalt 6,7% 8,7% 17,3% 7,7% 1,2% 13,7%

S-D Dansk 10,9% 11,0% 18,1% 6,3% 1,4% 8,7%

Svensk 15,7% 15,0% 25,6% 9,0% 3,1% 20,6%

Totalt 11,3% 12,0% 21,4% 7,5% 1,4% 11,8%

S-EF Dansk 11,7% 11,7% 15,1% 7,6% 2,8% 13,7%

Svensk 12,6% 14,7% 17,6% 7,7% 3,3% 16,7%

Totalt 11,8% 12,2% 15,7% 7,6% 2,9% 14,3%

S-G Dansk 3,2% 2,7% 7,2% 1,1% 0,7% 2,5%

Svensk 3,7% 3,3% 9,3% 1,3% 0,8% 4,5%

Totalt 3,4% 2,9% 8,5% 1,2% 0,7% 3,3%

S-H Dansk 7,5% 7,1% 15,6% 3,4% 2,1% 7,2%

Svensk 10,8% 8,8% 19,4% 3,8% 2,1% 14,4%

Totalt 9,3% 7,6% 17,4% 3,5% 2,1% 9,3%

S-IJ Dansk 28,6% 30,9% 42,7% 16,6% 6,3% 32,9%

Svensk 20,6% 38,4% 49,5% 23,1% 11,0% 30,8%

Totalt 21,7% 31,5% 45,5% 18,4% 7,9% 31,9%

Summa Totalt 9,3% 9,1% 13,8% 3,8% 1,6% 9,4% 8,4% 11,5% 3,3% 8,1% 2,0% 6,8% 35,5% 10,8%
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Bilaga 3 – Använda kommuncentroider  
 Områden i Sverige 

startpunkt bil startpunkt koll 
 1214 Svalöv Gjutaregatan 18 centrum 
 1230 Staffanstorp Hasselgrens väg 2 busstn 
 1231 Burlöv Päronvägen 2, Åkarp Burlöv station 
 1233 Vellinge Östersjövägen 52, Höllviken Höllviken Höllviksstrand 
 1256 Östra Göinge Västergatan 2, Glimåkra Glimåkra busstn 

 1257 Örkelljunga Tjärnenskolan, Örkelljunga busstn 
 1260 Bjuv Östra fredsgatan 2 station 
 1261 Kävlinge Sälgvägen 2, Kävlinge station 
 1262 Lomma Kölgatan 2 busstn 
 1263 Svedala Holmagatan 2 station 

 1264 Skurup Höstgatan 2 station 

 1265 Sjöbo Bälggränd 2 busstn 
 1266 Hörby Piongatan 18 busstn 
 1267 Höör Kapellgatan 1 station 
 1270 Tomelilla Stormgatan 2 station 

 1272 Bromölla Läkarstationen station 
 1273 Osby Skolgatan 2 station 
 1275 Perstorp Tjäderstigen 2 station 
 1276 Klippan Kvarnvägen 5 station 
 1277 Åstorp Björnåsvägen 2 station 

 1278 Båstad Kyrkogatan 12 station 
1 1280 Malmö 1- Innerstaden Södra långgatan 23 Malmö Davidshall 
2 1280 Malmö - 2 Limhamn Linnégat 121 Malmö Limhamn centrum 
3 1280 Malmö - 3 Hyllie Hyacintgatan 2 Malmö Konsultgatan 
4 1280 Malmö 4 - Bunkeflo Kyrkvallavägen 3 Västra Klagstorp kyrka 

5 1280 Malmö 5 - Fosie-Oxie Helenetorpsgatan 1 Malmö Nydala 
6 1280 Malmö 6 Husie-Rosengård Bindvidegatan 24 Malmö Dalvik 
7 1280 Malmö 7 Kirseberg Vattenverksvägen 48 Malmö Beijers park 
 1281 Lund 1 centrala Hyllegränd 2 centralstation 

9999 1281 Lund 2 resten Kaplanvägen, Dalby busstn Dalby 

 1282 Landskrona Almstigen 2 station 
 1283 Helsingborg Kalmargatan 26 Kalmargatan 26 
 1284 Höganäs Stinsvägen 2 Stadshuset 
 1285 Eslöv Vångavägen 26 station 
 1286 Ystad Lagmansgatan 2 station 

 1287 Trelleborg Parkgatan 22 station 
 1290 Kristianstad Lönbladsgatan 2 centralstation 
 1291 Simrishamn Brunnsgatan 8 station 
 1292 Ängelholm Haraldsliden 12 station 
 1293 Hässleholm Röingegatan 86 centralstation 
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 Områden i Sverige 

startpunkt bil startpunkt koll 
    

10 101 København - Tårnby-Dragör Möllevej 2 Dragör stationsplats 
20 101 København - Amager Nord mm Arabiensvej 4 Femören stn 
30 101 København - Örestad Edvard Thomsens vej Örestad stn 
40 101 København - innerstaden Kvaesthusgade 1 Kongens Nytorv stn 
50 101 København - Valby Gerdasgade 2 Valby stn 
60 101 København - Frederiksberg Gammel kongevej 168 Frederiksberg stn 
70 101 København - Österbro m m Universitetsparken 2 Universitetsparken hpl 
80 101 København - Vanlöse m m Höjstrupvej 82 Astrupvej hpl 
90 101 København- Kastrup Kastrup lufthavn se bil 

 147 Frederiksberg - Köpenhamn 60   
 151 Ballerup Roasvej 38 Ballerup stn 
 153 Brøndby Fuglemosen 11 Bröndby strand stn 
 155 Dragør - ingår i Köpenhamn 10   

 157 Gentofte Höstvej 22 Gentofte stn 
 159 Gladsaxe Klausdalsbrovej 169 Stengården stn 
 161 Glostrup Dalvangsvej 139 Glostrup stn 
 163 Herlev Tvedvangen 167 Herlev stn 

 165 Albertslund Kongsager 12 Albertslund stn 
 167 Hvidovre Glimvej 20 Hvidovre stn 
 169 Høje-Taastrup Bygaden 36 Höje-Tåstrup stn 
 173 Lyngby-Taarbæk Agnesvej 2 Lyngby stn 
 175 Rødovre Tårnvej 157 Rödovre stn 
 183 Ishøj Ishöj Boulevard 13 Ishöj stn 
 185 Tårnby - ingår i Köpenhamn 10   
 187 Vallensbæk Vejlegårdsparken 58 Vallensbaek stn 

 190 Furesø Rådhustorvet 1 Farum Farum stn 
 201 Allerød Rådhusvej 3 Alleröd stn 
 210 Fredensborg Nivådal 6, Niveröd Humlebaek stn 

 217 Helsingør Söndermarken 3, Espergaerde Helsingör stn 
 219 Hillerød (stn) Möllevej 24, Ulleröd Hilleröd stn 

 223 Hørsholm Akacievej 4 Kokkedal stn 
 230 Rudersdal Tofteåsen 1, Holte Holte stn 
 240 Egedal Vestervang 5, Stenlöse Stenlöse stn 
 250 Frederikssund Solvej 4, Frederikssund Frederikssund stn 

 253 Greve Söndervang 59, Greve Greve stn 
 259 Køge Timianvej2, Hastrup Köge stn 

 260 Frederiksværk-Hundested Kildegårdsvej 11, Evetofte Frederiksvaerk stn 
 265 Roskilde Munkebro 1 Roskilde stn 
 269 Solrød Egeparken 31 Solröd strand stn 

 270 Gribskov Möllestien 3, Helsinge Helsinge stn 
 306 Odsherred Kirkevej 22, Nörre Asmindrup Höjby stn 
 316 Holbæk Erantisvej 2, Regstrup Regstrup stn 
 320 Faxe Gamle by 12, Haslev Haslev stn 
 326 Kalundborg Kirkevangen 9, Görlev Kalundborg stn 

 329 Ringsted Vibevej 2 Ringsted stn 
 330 Slagelse Strandvejen 101 Slagelse stn 
 336 Stevns Bjaelkerupvej 77 Store Heddinge stn 
 340 Sorø Odinsvej 1, Frederiksberg Sorö stn 
 350 Lejre Skolevej 3, Hvalsö Hvalsö stn 

 360 Lolland Kirunavej 1, Nakskov Nakskov stn 
 370 Næstved Kattebjerg 1 Naestved stn 
 376 Guldborgsund Skovtoften 16, Sundby Nyköbing F stn 
 390 Vordingborg Skovvej 64 Vordingborg stn 
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WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster 

för samhälle och miljö. Med drygt 250 kontor världen över och mer 

än 9 500 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i 

Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs hu-

vudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, 

USA, Afrika och Asien. 

 

I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 1900 med-

arbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden: WSP 

Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP 

International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP 

Systems. 


