
MOCCA
En ny dynamisk modell för 

arbetspendling i 
Öresundsregionen

Karin Brundell-Freij 

Christer Persson

WSP Analys & Strategi

Anders Karlström 

KTH Transport & Lokaliserings Analys



Disposition

 Varför behövs Mocca?

 Flyttning och pendling

 Konceptuell modellstruktur

 Dataförsörjning

 En sekventiell tolkning

 Jämvikt på lång sikt

 Skattning

 Tillämpning



Arbetspendlingen D<-> S ökar kraftigt!



Och är en växande ANDEL av trafiken!



Alltså viktigt att kunna prognosticera

Pendlingens omfattning på lång sikt:
 Under olika scenarier:

– Markanvändning
– Transportsystem (Tillgänglighet över Öresund)
– ”Integration”

Pendlingens utveckling på kort sikt:
 Business-as-usual Vad händer de närmaste åren?
 Dynamiken i samband med framtidens 

tillgänglighetssprång 
T ex HH, intäktsprognoser etc



Hur gör man idag? (bl a SAMPERS, ÖRIB)
• Landsgränsen mellan Sverige och Danmark = 

”extra” kostnad på berörda länkar

• Utan detta motstånd skulle modellen beräkna betydligt MER 
resande mellan Danmark och Sverige än vad som sker 

• Tolkning: nationell ”barriär”

• Med motståndet (tidigare värde) beräknar modellen betydligt 
MINDRE resande än vad som sker 

• Tolkning: successiv ”integration”



Flera komponenter samverkar i ”Interceptet”

• Långsam dynamik i anpassningen till ”ny” tillgänglighet (Bron 
2000)

• Skillnader i bostadspriser, löneskillnader 

• Skillnader i skatter, bilaccis mm (policy)

• Resulterande flyttströmmar (”Danskar” i Sverige, ”Svenskar” i 
Danmark) 

• ”Nationella”, ”kulturella” skillnader 

• … som på sikt utjämnas av flyttströmmar o annan ”integration”



Flyttarna över Öresund en viktig drivkraft

Varje delmodell i Mocca är segmenterad på nationalitet



Mocca: ”konsulthantverk”?

 Simpel (= få variabler)
 Grovt segmenterad (bara nationalitet)
 Traditionell: Huvudsakligen MNL

(GC via logsummekoppling från färdmedelsval)
 Låg geografisk upplösning (Kommun)
 Underförsörjd med data 

– Bara 6 år för dynamiken
– kommun saknas för inomnationell pendling



Mocca: Forskningsfront?

 Hanterar demografi delvis endogent (”flyttning”)
 Beskriver dynamik och anpassning år från år
 Hanterar transportsystem OCH ekonomiska 

drivkrafter



Konceptuell modellstruktur 

Bostadsmodellen
(FLYTTmodellen)

ArbetsplatsBYTESmodell 1
(Nation)

Befolkning (Sv/D) 
kommun I0

Generaliserad
Reskostnad (”avstånd”)
relation i0i

Tot befolkning 
kommun I 

Flytt av sv/d 
Kommun I0->I 
(över sundet)

Skillnad i Boendekostnader I0-I

Befolkning (Sv/D) 
kommun I

Löneskillnader
I-J (Sv-D)

Transportmodell

Arbetspendling
Från kommun i
Till kommun j (transnat)
+Inom landet

Gen RK
Relation ij

OD-matriser (kommunnivå) 
antal resor per färdmedel 
och rutt över Öresund
för transnationell arbetspendling

Arbetsplatser 
kommun J

Gen RK ij
bil

Gen RK ij
koll

År t -> År t+1

År t +1

År t +1

4 transportalternativ =
2 korsningspunkter HH/KM

2 färdsätt: bil/koll

GC= 
Logsum



Dataförsörjning 
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Dynamisk grundmodell 
 Varje individ har, vid varje årsskifte, ett 4 dimensionellt ”tillstånd”:

 Arbetsplats resp Bostad  2 intilliggande år  

 Klassificerat på delområdesnivå (a resp b), ( Inomnationellt A bara nation))

a0

A0

b0      B0

1 2 3 4

1

2

3

4

a0

A0

b0      B0

1 2 3 4

1

2

3

4

Exempel:  
Flyttar från Danmark till område3 i Sverige. 
Pendlar sedan till Danmark (område 2) 

a0=D; b0=d2 ; a1=d2; b1=s3 



Utbyten: Flyttar och pendling

 Tillstånden identifierar 
”vanlig” områdesvalsmodell
– Pendling år 0
– Pendling år 1

Men även
dynamik
– Arbetsplatsbyten
– Flyttning

1010 ; BBAA ≠≠

1100 ; ABAB ≠≠



Den sekventiella tolkningen av 
tillståndet a0 b0 a1 a2 

)(*)(*)(*)(
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0011001000

1100

babaPbabPbaPbP
babaP =

Exogen
(size)

Exogen
Initialt

I jämvikt: Logit
GC (a0 b0)
Size (a0)

Logit
GC (b0 b1)
α (b0= b1)

Logit
GC (a1 b1)
Size (a1)

α (a0= a1)

Man vill inte:
• pendla långt vanligt resmotstånd
• flytta, byta jobb tröghet
• flytta långt socialt avstånd



Lång sikt: Jämvikt

 Utbyten även i jämvikt: 
 Människor, flyttar och byter jobb över Sundet även i 

framtiden
 För ett system ”i jämvikt”  gäller dock symmetri

jibabaPbabaP
jiba

ji
j

ba
ji

j ,)()( 1100
00

∀=∑∑

Jämvikt: Benägenheten att lämna en viss arbets-bostadskombination är 
lika stor som benägenheten att gå in i den



Relationer i (nästan) jämvikt selekteras
På det datamaterialet skattas : 

områdesvalsmodellen

flyttmodellen

arbetsplats”bytes”modellen

Skattning

)( 101 baaP

)( 00 baP
)( 01 bbP



För jämvikt: 
Utnyttja områdesvalsmodellen 

P(b0) exogent

För icke-jämvikt utnyttjas 
flyttmodellen
arbetsplats”bytes”modellen

med a0b0 exogent givna (”startvärde”)

Tillämpning

)( 101 baaP

)( 00 baP

)( 01 bbP



MOCCA levereras 9 september

…ännu putsar vi på detaljerna…
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