
Opret konfiguration via kort 
 
 

Funktionen bruges hvis man vil oprette et tællested fra bunden, altså før der er indlæst data 

fra tællestedet – hvis der er indlagt data, og tællestedet f.eks. er autooprettet, skal man 

anvende ”Ret konfiguration via kort”. 

 

Som kMastra-bruger vil man bruge ”Opret konfiguration via kort” f.eks. hvis man behov for 

inden en tællesæson at for en fuld liste over de tællesteder, som der skal tælles på; man kan 

så bruge funktionen til at oprette tællesteder, som er nye, og altså ikke ligger i kMastra i 

forvejen.  

 

Som iMastra-bruger vil man anvende funktionen til at oprette de ikke-komplicerede 

tællesteder i stedet for at oprette sted_id, vej og lokalitet, og derefter oprette snittene – 

”Opret konfiguration via kort” har den begrænsning, at der ikke kan oprettes snit på 

forskellige lokaliteter, alle snittene skal være placeret på samme vejnr og vejdel, og i samme 

kilometrering. 

Funktionen er oprettet som en del af Mastra UniKort, og aktiveres ved hjælp af ikonen  i 

menubjælken. Med funktionen aktiveret klikker man på det sted på en vej i kortet, hvor 

tællestedet skal være. Der åbner sig nu et vindue: 

 

t- 

  

 

 



Oplysninger om vej og kilometrering er udfyldt ud fra oplysninger i enten vejman.dk eller 

CVF. Hvis oplysningerne om vejen ikke er tilgængelige for Mastra, må man selv indtaste 

dem.  

 

Man indtaster nu det ønskede sted-id, som ikke må være brugt i forvejen, sted-beskrivelse 

og en beskrivelse af lokaliteten; man bestemmer, om der skal tælles cykler/knallerter eller 

motorkøretøjer, og hvilken kommune, tællestedet er beliggende i.  

 

Vejtype og Byland udfyldes (for at få genereret trafiktyperne for lange køretøjer), og 

trafiktypen bestemmes efter bedste evne. Enkeltkøretøjs-profilen udfyldes kun, hvis man har 

tænkt sig at registrere enkeltkøretøjsdata på stedet – den angiver hvordan enkeltkøretøjerne, 

ud over at blive gemt som enkeltkøretøjer, samles sammen i tidsintervaller, hastigheds-

intervaller og lændeintervaller/køretøjsklasser ved indlæsning i Mastra. 

 

 

 
 

Vi er nu klart til at oprette snit. Vi antager i dette eksempel, at der er tale om en 2-sporet vej – der er et 

snit i hver retning, og et kombisnit til totaltrafikken. Første snit indtastes 

 

 
 

Når man klikker på det grønne kryds, oprettes der en tom række til et nyt snit. – ( kopierer fra 

foregående linje). Når man har oprette de 2 retnings-snit, opretter men en ny blank linje til kombisnittet  

 

 
 

Man markerer de 2 snit, og klikker på  , hvorefter kombisnittet bliver oprettet.  



  

Når man efterfølgende klikker på , vil kombisnittets undersnit blive markeret med gråt 

 

 
  

Eksempel med 4 spor, 2 i hver retning: 

Efter oprettelsen af 2 spor og kombisnit i plus-retningen: 

 

 
Efter yderligere oprettelse af 2 spor og kombisnit i minus-retningen: 

 

  
 

og efter oprettelsen af totalsnittet: 

 

 
 



Det er først når man har oprettet alle snittene, at man klikker på Gem. Der kommet et vindue op med 

de ændringer, som vil blive udført. 

 

 
 

Her kan man så trykke OK for at gemme konfigurationen, ellers Annuller. 
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