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 1. Generelt  
 
Mastra Datakontrol (MDK) foretager inddatakontrol på de tællinger, som indlægges i  
Mastra. MDK er en del af iMastra. 
  
MDK er bygget op omkring en række kontroller, som udføres på timetals-niveau.  
Grovkontrollen behandler alle indkomne tællinger, mens finkontrollen kun anvendes tællinger 
fra permanente målestationer.  
 
MDK behandler kun motorkøretøjer, cykler/fodgængere kontrolleres ikke.   
 

Grovkontrollen  
Kontrollerne består at check udført på de enkelte timetal. Som eksempel på metoden kan vi 
betragte kontrollerne T2 og T3, kontrol henholdsvis af for små og for store timetal.  
 

  
 
Eksempel: 
 Timetallene skal holde sig inden for de røde streger, som er T3-kontrollerne, og de blå  
streger, som er T2 kontrollerne. De værdier, som T2 og T3-kurverne gennemløber, er  
afhængige af ÅDT for stedet, dagtype og sporgruppe.  
Der er 2 røde og 2 blå kurver, svarende til de 2 niveauer af T2 og T3 kontrollerne, som findes. 
 
 Der opereres med følgende kontroller:  
 
T1.  Kontrol af successive ”nuller”. 

Hvis der er observeres et antal fortløbende nul-timetal i en tælling, vil kontrollen ud fra MDT, 

dagtype, sporgruppe og tidspunkt på døgnet vurdere tællingens rigtighed.    

 

T2: Kontrol af små timetrafiktal. 

Ud fra MDT, sporgruppe, dagtype og tidspunkt på døgnet beregnes den mindste  acceptable  

timetrafik (kan godt være 0),  som så sammenlignes med det målte. 

  

T3: Kontrol af store timetrafiktal. 
Svarende til T2, men for store timetrafiktal. 



 

T4: Kontrol af tidspunkt for døgnets største timebelastninger. 

Ud fra MDT, sporgrupper og dagtype identificeres tidsintervaller, f.eks. 6-9 og 14-18, hvori 

døgnets 3 største timetal skal forekomme. 

  

T5: Kontrol af sekvens med fejl. 

Kontrollen kan fejlmarkere data i tællinger, hvor T1-T4 har fundet mange fejl; undersøgelser 

viser, at de tilbageværende timetal ofte også være fejlbehæftet, selv om de er passeret 

uhindret gennem T1-T4. 

 

 
T6: Markeret af finkontrollen: Timetal uden for grænser 

I finkontrollen (kun permanente tællinger) kontrolleres timetallene op mod tidligere tællinger 

med samme dagtype, samme sted – afvigere markeres så med T6. Grænserne for accept af 

timetallene afhænger så af den variation, der historisk har været på timetallene det 

pågældende sted.   

 

Kombineret kontrol 

Den kombinerede kontrol køres efter de øvrige kontroller. Kontrollen fejlmarkerer ikke, men 

godkender fejlmarkerede timetal, f.eks. hvor trafikken er blevet ledt over i et andet spor p.g.a. 

uheld.  
 
DL: Døgnkontrol, for lille trafik 
Ud fra MDT, sporgruppe og dagtype undersøges om døgntrafikken er for lille. 
 

DH: Døgnkontrol, for stor trafik 

Ud fra MDT, sporgruppe og dagtype undersøges om døgntrafikken er for stor. 
  

DH: Døgnkontrol, for hullet 

Hvis timekontrollerne har markeret mange timer kan man ende om med en ”hullet” 

døgntælling, som måske har dårlig kvalitet og ikke bør anvendes. 

 

DN: Finkontrol, døgnniveau forkert 

I forhold til tidligere talt trafik er døgnniveauet forkert. Bør være mere følsom end DL og DH. 
 
D0: Finkontrol, døgnvariation forkert 
Korrelation mellem døgnvariationen og tidligere talt trafik er for lille (kunne være fordi tællingen 
er tidssat forkert).  
 
MDK bliver kørt automatisk i forbindelse med opregningsprocessen - det svarer til den  
måde, den tidligere trafikkontrol kørte på, men til forskel fra denne bliver tællefiler med  
fejlfundne timetal ikke stoppet af MDK, men får lov til at fortsætte i opregningsproces- 
sen.  
 
MDK kan sættes op til at ignorere, markere eller slette fejlfundne timetal, se 
brugervejledningen i næste afsnit.  
 

Finkontrollen  



For permanente tællinger (stationstype=1) efterfølges grovkontrollen af finkontrollen. I 

finkontrollen kontrolleres timetallene typisk op mod tidligere tællinger med samme dagtype, 

samme sted, ved hjælp af en statistisk metode kaldet Multibel Lineær Regression (MLR) - 

timetal kan markeres som værende utroværdige ifølge metoden, men også hele dage kan 

anmærkes ud fra de parametre, som MLR returnerer.  

Tællingerne fanget af finkontrollen kan ses i det samme interface som anvendes til 

grovkontrollen.   

 
Kørsel af MDK 
Tjek af indkomne data i Mastra Datakontrol er en automatisk procedure, der kører i forbindelse 
med opregningsprocessen på de tællinger, som løbende bliver lagt i Mastra. Det efterfølgende 
tjek af de markerede data foregår så manuelt via Datakontrol-interfacet 
 
For Vejdirektoratet findes derudover et specielt interface til permanente målinger, ”Check data 
for måned”, som køres manuelt månedsvis.    
 
 
 
2. Brugervejledning til Mastra Datakontrol  
 
Opsætning af kontroller i Mastra  
 
For hvert almindeligt snit (ikke kombisnit) er det muligt at angive, om ”fangsten” i  
datakontrollen skal slettes, markeres til manuel vurdering, eller ignoreres. Hvis man ikke 
manuelt retter på opsætningen af kontrollerne, bruges standardopsætningen (se nedenfor). 
  
Denne angivelse kan foretages for hver enkelt kontrol. Skærmbilledet tilgås fra iMastra 
(Registre/Målesteder og trafiksnit/Ret Målesteder og trafiksnit/DK-kolonnen) eller Unikort 
(Tællelokaliteter/Ret konfiguration/DK-kolonne)  
 
Manuel tilretning af kontrollerne anvendes typisk på steder, hvor der er et atypisk 
trafikmønster, f.eks. i forbindelse med færgetræk eller ved lufthavne. 



 
 
Standard 
Det er kun nødvendigt at ændre de kontroller, som skal være anderledes end standarden.   
 
Som udgangspunkt er alle snit for kommunerne sat op til at markere fejlfundne tal i 
grovkontrollen, og ignorere finkontrollen, mens VD’s snit er sat op til at slette tal markeret med 
T1, og markere de øvrige fejlfundne tal.  
 
Ved henvendelse til Mastra-gruppen kan en iMastra kommune få ændret standard-
opsætningen for deres snit.  
 
 
Tjek af fejlfundne data 
  
Datakontrollen markerer en række tal, som anses som værende fejlbehæftede. Nogle af de 
markerede tal vil vise sig at være OK, andre skal slettes. 
 
Det er en regel i Mastra datakontrol, at man ikke kan rette trafiktal, kun slette eller godkende. 
Hvis man sletter et trafiktal, vil køretøjs-klassifikationen og hastigheds-klassifikationen hørende 
til tallet også blive slettet. Sletningen foregår på timeniveau – hvis tællingen er udført i kortere 
tidsintervaller, vil registreringerne indenfor timen alle blive slettet. 
 
Bemærk, at Mastra datakontrol udelukkende kontrollerer antal – der er ingen kontrol af 
hastigheder eller køretøjsklassifikation. 
  
Applikationen tilgås fra forsiden af iMastra 
 



 
(At aktivere linket ”Mastra Datakontrol” kan tage lidt tid, hvorfor ”Mastra Datakontrol Quick” er 
etableret som en hurtigere genvej til en specifik periode) 
 
I oversigtskærmen får man et overblik over fejlfundne snit og trafiktal opdelt i perioder på 14 
dage indenfor de sidste måneder. 
 

 
 
Ved at aktivere mappe-ikonet i Snit-kolonnen kommer man ind i et skærmbillede, hvor de 
fejlfundne snit er listet. 
 



 
 
Det er fra denne skærm håndteringen af fejlene foregår – for Vejdirektoratet vil der typisk ikke 
være markeringer i T1-kolonnen, da ”0’er i serie” typisk slettes automatisk. Skærmen viser kun 
snit med udestående fejl. 
 
Et klik på ”Ret alle” i venstre kolonne bringer en ind i redigeringsskærmen: 
 

 



Datakontrollen har her fundet 2 fejl – tallet for kl. 01-02 d. 08/08 er markeret som værende for 
højt, og tallet kl. 10-11 d. 15/08 er markeret som værende for lavt. Her vil man nok vælge også 
at markere kl. 09-10 d. 15/08, og aktivere den grønne Slet-knap (kl. 09-10 d. 15/08 er ikke 
fejlagtig nok til at blive fanget af datakontrollen, men virker, i sammenligning med de øvrige tal, 
klart forkert. Generelt bør man tjekke de omkringliggende tal til fejlmarkerede tal, da de ofte vil 
vise sig at være forkerte).  
 
I VD følges et princip om, at man i datakontrollen skelner mellem permanente tællinger og 
periodiske/ad hoc-tællinger. 
  
For en permanent tælling gælder, at ”unormale” tal kun fjernes, hvis de antages at være 
forkerte. Hvis de unormale tal skyldes en kendt hændelse som Hjallerup Marked eller 
Eremitageløbet, og det unormale således har en forklaring, vil man lade tallene være som de 
er.   
 
For en periodisk/ad hos-tælling vil man fjerne unormale tal, da det her gælder om at få de mest 
rigtige opregnede tal; grundlæggende bør man ikke tælle periodisk/ad hoc, når der er kendte 
arrangementer i nærheden af tællestedet. 
 
Redigeringsknapper: 
Godkend alt Godkender alle markeringer som værende OK, også fejl på 

døgnniveau. 
Markér alt Markerer alle timetallene, typisk forud for sletning. 
Blank alle Fjerner alle markeringer. Kan anvendes hvor der er mange 

markeringer, men kun få ægte fejl. Efterfølgende kan man så 
enkeltvis markere de ægte fejl, og anvende Slet. 

Slet Sletter de markerede timetal.  
 
Ved at klikke på datoen i en kolonne-overskrift får man ”vendt” markeringerne for alle timer  
på dagen. Anvendes typisk forud for sletning af en hel dag. 
 
 
Øvrige knapper:  
Årsoversigt Et link til udskriften Årsoversigt, hvor man i et uge-dag skema får 

vist døgntotaler for talt trafik som en hjælp til at vurdere rigtigheden 
af en tælling. 

Næste ugeskema For at smidiggøre arbejdet i Datakontrollen er der her en mulighed 
for at gå videre til næste fejlfundne snit uden at skulle tilbage over 
Snit-skærmen. 

Tilbage Vender tilbage til Snit-skærmen 
Tilbage.gentegn Vender tilbage til Snit-skærmen og gentegner denne. Hvis alle fejl 

på snittet er håndteret, vil snittet efter gentegning ikke længere 
figurere. Anvendes typisk frem for ”Tilbage”. 
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