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1 Kom i gang 

1.1 Åbn iMastra 
• Gå ind på hjemmesiden www.imastra.dk. 

• Klik på linket ”Start: Det nye iMastra”. 

• iMastra åbnes i et nyt vindue eller en ny fane. 

• Log på med det oplyste brugernavn og adgangskode. 

1.2 Skift adgangskode 
Ens personlige adgangskode kan skiftes efter behov. 

• Peg på menuen ”System” og klik ”Skift adgangskode”. 

 

• Den nye adgangskode skrives i begge de to felter, og der trykkes ”Gem”. 
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2 Oprettelse af kryds 

2.1 Før vi går i gang 
Før at et kryds oprettes i iMastra, er det en god idé, at kontrollere om lokaliteten er op-
rettet i forvejen. 

• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Veje og lokaliteter”. 

 

• Skriv enkelte søgekriterier, fx adm. vejnr., og klik på søg 
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• Hvis der for eksempel er søgt på adm. vejnr., vises alle vejdele med det tilhø-
rende adm. vejnr. En bestem vejdel kan åbnes ved at klikke på plusset ud for 
den. 
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• Alle de eksisterende lokaliteter vises, sorteret efter stationering. Kontrollér om 
din(e) stationering(er) er oprettet. 

 

2.2 Opret nyt kryds 
• Peg på menuen ”Krydsmodul” og klik ”Kryds”. 

 

• Klik på ”Opret nyt kryds”. 
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• Vinduet ”Ret/opret kryds/ben i kryds” åbnes. 

 

• Angiv en tilstrækkelig krydsbeskrivelse i feltet og tryk på det lille gem-ikon i høj-
re side. 

 

• Klik på det lille redigér-ikon under ”Ben i kryds” for at oprette et ben. 

 

• Udfyld felterne med identifikationsdata. 

o TIP! Felterne ben og kmtr.retning er markeret med (*). Når feltet udfyl-
des kan man få en liste over valgmuligheder ved at skrive *. 

• Tryk på det lille gem-ikon. 
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• Gentag for alle benene i krydset. 

 

• Klik på knappen ”Hvad bliver oprettet?” for at kontrollere at benene er indtastet 
korrekt. 

• Et meddelelsesvindue viser, hvad der bliver oprettet. Kontrollér at alle strøm-
mene er vist. 

 

• Luk vinduet igen. 

• Hvis dataene i vinduet er ok, klik på ”Opret kryds”. Ellers skal benene rettes. 
Dette gøres ved at klikke på rediger-ikonet udfor det valgte ben. 

• Krydset er nu oprettet, og kan ses ved at søge efter det, i menuen ”Krydsmodul” 
-> ”Kryds”. 



  9 

2.3 Grafisk overblik 
• Peg på menuen ”Krydsmodul” og klik ”Kryds”. 

 

• Find det oprettede kryds, ved at søge efter det. 

• Find krydset blandt søgeresultaterne. 

 

• Klik på ikonet under ”Grafik”. 
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• Krydset vises grafisk som pdf-fil. 
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3 Oprettelse af snit 

3.1 iMastra-begreber 
Nedenstående illustration viser en skitse over iMastra-begreberne vej, lokalitet, måle-
sted og trafiksnit: 
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3.2 Før vi går i gang 
Før at en lokalitet oprettes i iMastra, er det en god idé, at kontrollere om den er oprettet 
i forvejen. Her kontrolleres om en vej er oprettet: 

• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Veje og lokaliteter”. 

 

• Skriv adm. vejnr. og klik på søg 

 

• Hvis der ikke er nogen søgeresultater, er vejen ikke oprettet i iMastra. 
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3.3 Oprettelse af vej og lokalitet 
• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Veje og lokaliteter”. 

 

• Klik på ”Opret ny vej”. 

 

• Vinduet ”Ret/opret vej/lokalitet” åbnes. 

 

• Udfyld felterne med adm. vejnr., vejdel og vejbeskrivelse. Klik på gem-ikonet. 
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• Klik på det redigér-ikonet for at oprette en lokalitet. 

 

• Udfyld felterne med lokalitetsdata. 

o TIP! Felterne dataejer, bestyrer og kommune er markeret med (*). Når 
feltet udfyldes kan man få en liste over valgmuligheder ved at skrive *. 

• Tryk på det lille gem-ikon. 

• Gentag for alle lokaliteter på vejen. 

• Efter alle lokaliteterne er oprettet og gemt, kan vinduet lukkes. 

3.4 Inden vi fortsætter 
Inden vi fortsætter med oprettelsen af et trafiksnit, skal lokaliteterne tildeles trafiktyper. 
Dette beskrives i kapitel 4. 

Desuden skal det kontrolleres om målestedet allerede er oprettet. 

• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Målesteder og trafiksnit”. 
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• Skriv sted-id for målestedet og klik på søg 

 

• Hvis der ikke er nogen søgeresultater, er målestedet ikke oprettet i iMastra. 

 

3.5 Oprettelse af målested og trafiksnit 
• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Målesteder og trafiksnit”. 
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• Klik på ”Opret nyt målested”. 

 

• Vinduet ”Ret/opret målested/trafiksnit” åbnes. 

 

• Udfyld felterne med sted-id og beskrivelse af stedet. Klik på gem-ikonet. 

 

• Klik på det redigér-ikonet for at oprette et trafiksnit. 
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• Feltet ”Vej” er et automatisk søgefelt. Ved at skrive de første bogstaver i vejens 
navn, kommer en liste frem over valgmuligheder. 

o OBS! Vær tålmodig. 

 

• Klik på vejen for at vælge den. 

• ”Lokalitet” er også et automatisk søgefelt. Skriv en * for at få en liste over valg-
muligheder. 

 

• Klik på lokaliteten for at vælge den. 

• I feltet ”trafiksnit” skrives en beskrivelse af snittet. 
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• Resten af felterne udfyldes efter behov. 

o Ved at pege på kolonneoverskriverne kommer en beskrivelse af kolon-
nen frem. ”Ret”, ”S” og ”M” har desuden en beskrivelse af mulige inputs. 

 

• Tryk på det lille gem-ikon. 

• Gentag for modsatte retning. 

o TIP! Da trafiksnittene ofte indeholder flere ens data, kan man ved at 
klikke på kopi-ikonet, kopiere linjen ovenover. 

 

• Nu skal et kombisnit oprettes. Det oprettes på samme måde som de andre tra-
fiksnit. 

 

• Nu skal iMastra vide, hvilke trafiksnit kombisnittet skal beregnes på grundlag af. 
Klik på ikonet i kolonnen ”K”. 
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• Vinduet ”Rediger snit for kombisnit” åbnes. 

 

• Søg på sted-id, og vælg de trafiksnit, der skal benyttes. Klik ”gem og luk vindu-
et”. 

 

• Ikonet i K-kolonnen ud for kombisnittet har nu ændret sig. 

 

• Trafiksnittet er nu helt oprettet. Vinduet kan lukkes. 
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4 Trafiktyper 

4.1 Tildeling af trafiktyper til lokalitet 
• Peg på menuen ”Registre” og klik ”Veje og lokaliteter”. 

 

• Skriv enkelte søgekriterier, fx adm. vejnr., og klik på søg 

 



  21 

• Hvis der for eksempel er søgt på adm. vejnr., vises alle vejdele med det tilhø-
rende adm. vejnr. En bestem vejdel kan åbnes ved at klikke på plusset ud for 
den. 
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• Lokaliteter vises, sorteret efter stationering. 

 

• Find din lokalitet, og klik på ikonet ud for ”Ret trafiktype”. 

 

• Vinduet ”Ret/opret trafiktyper” åbnes. 
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• Klik på det lille redigér-ikon, for at oprette den første trafiktype. 

 

• Udfyld felterne med køretøjsart, år og trafiktype. Der skal ikke sættes flueben i 
”autom. trafiktype bestem.” 

o TIP! Felterne ”køretøjsart” og ”trafiktype” er markeret med (*). Når feltet 
udfyldes kan man få en liste over valgmuligheder ved at skrive *. Man 
kan også skrive de første bogstaver i ordet, for at få en liste, med de re-
sultater, der indeholder disse bogstaver. 

o Dette virker ikke med æ, ø og å. 

 

• Tryk på det lille gem-ikon, for at gemme. 

 

• Fortsæt på samme måde med de resterende køretøjsarter. 

• Efter alle køretøjsarter er oprettet og gemt, kan vinduet lukkes. 

• Dette gøres for alle lokaliteter, der skal benyttes (dvs. fx alle ben i et kryds). 



  24 

4.2 Omdøb, redigér eller slet lokalitet 
Det er en god idé at navngive lokaliterne på en måde, der gør dem nemme at genken-
de. 

• I søgeresultatssiden fra forrige afsnit, klikkes på redigér-ikonet ud for den tilhø-
rende vejdel. 

 

• Vinduet ”Ret/opret vej/lokalitet” åbnes. 
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• Klik på redigér-ikonet ud for den ønskede lokalitet. 

 

• Her kan der rettes i alle de viste oplysning, inkl. navnet på lokaliteten. Vælg et 
kort, unikt navn, der beskriver lokaliteten. 

o Navnet må ikke være for langt, da det kommer til at indgå, som en del af 
en tegnbegrænset beskrivelse senere. 

• Klik på gem, for at gemme ændringerne. Klik på slet, for at slette lokaliteten. 
Klik på fortryd, for ikke at gemme ændringerne. 
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5 Indlæg data 

5.1 Manuel indtastning 
• Peg på menuen ”Dataindlæsning” og klik ”Indlæg data”. 

 

• Klik på knappen ”Opret manuel måling”. 

 

• Vinduet ”Specifikation (manuel)” åbnes. 
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• Skriv initialer og en beskrivende bemærkning. 

• Klik på redigér-ikonet under ”Vælg trafiksnit”. 

• Vinduet ”Rediger snit for specifikation” åbnes. 

 

• Søg efter det ønskede trafiksnit. 

• Sæt flueben ud for det ønskede trafiksnit, og klik på ”Gem og luk vinduet”. 
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• Vælg ønsket målingstype-id, ved at skrive * i feltet, og vælge det ønskede id. 

 

• Klik på gem-ikonet og luk vinduet. 

 

• Peg på menuen ”Dataindlæsning” og klik ”Indlæg data”. Hvis siden allerede er 
åbnet, er det nok at klikke ”opdater” (F5). 
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• Den netop oprettede måling bør nu fremgå af listen. 

 

• Klik på ikonet under ”Ret/opret data”. 

 

• Vinduet ”Indtast manuel måling” åbnes. 
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• Klik på redigér-ikonet. 

 

• Udfyld felterne med tal fra den første tidsperiode, på samme måde, som de 
fremgår af kapacitetsarket (Excel-fil). Dato/tid-felterne skal udfyldes på flg. for-
mat: dd.mm.åååå hh:mm. 

• Klik på gem-ikonet. 

 

• Herefter oprettes næste tidsperiode automatisk. Tast resten af tallene ind. Gen-
tag for alle tidsperioderne. 

• Efter den sidste tidsperiode er indtastet og gemt, kan den overskydende opret-
tede række fjernes, ved at klikke på fortryd-ikonet. 

 

• Luk vinduet. 
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Efter alle tallene fra målingen er indtastet, som vist i forrige afsnit, skal dataene sendes 
af sted. 

• Dataene sendes af sted ved at sætte flueben ud for målingen på oversigten. 

 

• BEMÆRK! Alle punkter i afsnit 5.1 skal gentages for alle trafiksnit! 
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5.2 Indsend data 
Tællinger med data i kommaseparerede filer kan også indsendes til iMastra vha. e-
mail. 

• Opret en ny e-mail. 

• Vedhæft datafilerne. 

• Send e-mailen til: imasta@vd.dk. 

 

• Dataene bliver nu automatisk lagt i iMastra. 

• Hvis der er fejl i dataene, vil målingen fremgå af listen under menupunktet Data-
indlæsning -> Indlæg data. 

o Fejlen kan ses ved at pege på . 
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• Ellers vil filerne fremgå af kølisten under menupunktet Dataindlæsning -> Filkø. 
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6 Udskrivning 

6.1 Udskrivning af snit 
• Peg på menuen ”Udtræk” og klik ”Udtræk”. 

 

• Først vælges de(t) trafiksnit, der vil udtrækkes data fra. Klik på ”Vælg trafiksnit”. 

 

• Vinduet ”Rediger snit for udtræk” åbnes. 

 

• Søg efter de(t) ønskede trafiksnit. 
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• Sæt flueben ud for de(t) ønskede trafiksnit, og klik på ”Gem og luk vinduet”. 

 

• Vælg de ønskede former for udtræk, fx ”Tælling – Ugeoversigt” eller en opreg-
net ”Årsrapport”. 

 

• Vælg køretøjsart i listen. 
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• Hvis der ønskes en anden periode end den viste, skriv ændringerne i felterne 
ud for denne. 

 

• Vælg output-type, og klik på ”Udtræk”. 

 

6.2 Udskrivning af kryds 
• Peg på menuen ”Krydsmodul” og klik ”Kryds”. 

 

• Find det oprettede kryds, ved at søge efter det. 

• Find krydset blandt søgeresultaterne. 
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• Klik på ikonet under ”Udskriv”. 

 

• Vinduet ”Krydsmodul: Kryds med ben: Udskriv” åbnes. 

 

• Klik på ”Vælg udskrift”. 

 

• Vælg rapporttype. 
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• Vælg relevante køretøjsarter. 

 

• Vælg output-type, og klik på ”Udskriv”. 

 

 


