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Fremgangsmåte

Tar utgangspunkt i en eksisterende godsmatrise

1. Skalerer inn volumet i matrisen målt mot tellepunkt i 
byindeks, tette snitt og viktige hovedveier for tungtrafikk.

2. Velge ut hvilke tellepunkt matrisen skal stemme mot.

3. Bruk av matrisebalansering for å omfordele matrisen til den 
treffer på utvalgte tellepunkt.
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1. Skalerer inn volumet

● NTM6 og tramodbytrafikk er 
kjøretøy i tellegruppe 21 i 
hovedsak.

● Godstrafikk er tellegruppe 22-
25, men vær obs på at gruppe 
22 kan bli brukt i NTM6 og 
tramod produserte turer.

● En bør ikke velge ut tellepunkt 
som har overvekt av 
godstrafikken i gruppe 22.
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1. Skalerer inn volumet

● Startet med alle tellepunkt i byindeks (43 tellepunkt)

● Tellepunkt med dårlig kvalitet i følgende år i KRS:
– 0002 – 2014

– 0005 – 2013,2014

– 0009 – 2013

– 0013 – 2013,2014,2015

– 0151 – 2013,2014,2015

– 0178 – 2013,2014,2015

– 0202 – 2013,2014,2015

– 0203 - 2013,2014,2015

– 1122 – 2013,2014,2015

– 1124 – 2013,2014,2015

● Endte med 33 tellepunkt med god kvalitet i kalibreringsåret 
2014.
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1. Skalerer inn volumet

● Sjekker hvilken lenketrafikk godsmatrisen gir i 33 utvalgte 
tellesnitt og kontrollerer summen mot tellinger. 

● Justerer inn godsmatrisen ved å skalere nivået opp/ned slik 
at volumet treffer.

● Ikke opptatt av hvor godt godstrafikken treffer på en 
enkeltlenke.

● Kontrollerer til slutt hvor mye den skalerte godsmatrisen 
utgjør av all trafikk modellen produserer. 
(rimelighetskontroll)
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2. Tellepunkt matrisen skal stemme mot

● Må bruke faglig skjønn i hvert analyseområdet.

● Bør fange opp godstrafikk til: 

– strekningene som har høyest volum

– viktige destinasjoner i analyseområdet. 

● I Kristiansand ble det valgt ut: 

– strekningene: E18 fra øst, E39 mot vest, Rv9 mot nord, 
Rv41 mot nordøst(kjevik)

– viktige destinasjoner: Vågsbygd (største del av 
befolkning), Kvadraturen (sentrum), Sørlandsparken 
(største næringspark)
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Valgt ut 8 tellepunkt i Kristiansand
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3. Bruk av matrisebalansering

● Benytter «Entropi maksimering»

– https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_maximum_entrop
y#Maximum_entropy_models

● Setter en hovedbetingelse som er «sum alle fra/til turer» fra 
godsmatrisen som er skalert inn på volum.

● Setter flere bi-betingelser som er verdien i tellesnitt matrisen 
skal stemme mot.

● Programmet endrer litt og litt på fra/til matrisen til den treffer 
alle bi-betingelser dersom det er mulig å oppnå.

● Norconsult har programert dette i Gauss, som krever lisens. 
Kan nok også gjøres i Cube, men usikker på om cube bruker 
«entropi maksimering».
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Kort beskrivelse av matrisebalanseringen

● Setter en hovedbetingelse som er «sum alle fra/til turer» fra 
godsmatrisen som er skalert inn på volum.

● Setter flere bi-betingelser som er verdien i tellesnitt 
matrisen skal stemme mot.

● Programmet endrer litt og litt på fra/til matrisen til den 
treffer alle bi-betingelser dersom det er mulig. 
Hovedbetingelsen får programmet ikke lov å endre, som i 
dette tilfelle er «sum alle fra/til turer» i godsmatrisen.
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Fordeler 

● Får en godsmatrise som nesten treffer på kjøretøyet i 
utvalgte tellepunkt.

● SVV kan bruke faglig skjønn til å velge ut viktige tellepunkt 
å kalibrere mot.

● Godstrafikken vil stemme bedre i nytte/kostnadsanalysen 

● Kan skalers fra kalibreringsåret og frem mot 2030 ved hjelp 
av fylkesvise vekstprognoser for godstransport (ligger inne i 
nye effekt).
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Ulemper

● Matrisen er fortsatt like statisk som tidligere. (rutevalg kan 
endres, men destinasjon er fast)

● Stor usikkerhet på enkelte lenker.

● Avhengig av tilstrekkelig med tellepunkter av god kvalitet.
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