
Ret konfiguration via kort 
 
 

”Ret konfiguration via kort” anvendes når man i Unikort skal tilrette oplysningerne om 

tællestedet. Det kan enten være efter at man har sendt en fil med et nyt sted-id ind til 

kMastra, hvor konfigurationen er Autooprettet, eller hvis man senere får behov for at rette i et 

tællesteds konfiguration.  

 

Tilretning af ”Autooprettet” 

 
I denne kort-applikation kan man angive koordinater til et målested uden koordinater, og 

samtidig har man mulighed for at rette konfigurations-oplysningerne vedrørende målestedet 

 

NB! Før man anvender applikationen, er det vigtigt at man har alle oplysninger om 

målestedet klar: 

- Hvor er det udført?  

Man skal kunde finde stedet på et kort, og hvis Mastra ikke har adgang til 

stedfæstelse på vejen, skal man kende Vejnr, Vejnavn og Kilometrering 

- Hvordan har kanalerne i tælleapparatet være ”placeret”?  

Kanalerne er knyttet til de enkelte spor på vejen, og man skal vide hvilke spor der 

hører til hvilke kanaler, og om sporene går i vejens ’+’-retning (med stigende 

kilometrering), eller vejens ’-’-retning (med faldende kilometrering). 

 

Når man kommer ind i skærmbilledet, præsenteres man for et kort dækkende det område, 

som ens vejbestyrer administrerer. Man starter med at zoome tilstrækkeligt langt ind til at 

man med musen kan markere stedet på vejen, hvor den aktuelle måling er foretaget. Det 

aktive lag  vælges, og værktøjet ”Ret konfiguration” vælges. 

 
Eksempel 1: Tilretning uden vej-geometri i Mastra 

Der er blevet foretaget en tælling på Gråhedevej 50m nord for skæringen med Trøllundvej 

Der er ikke adgang til geometrisk information (koordinater) om vejen i Mastra, men via CVF-

registeret kan vi finde følgende 

 

Vejnr Vejdel (Forgrening)  Vejnavn  

5512975 0      Gråhedevej 

 

og beregne kilometeringen til at være 1/100. Vejens ’+’ retning er med syd, vi ved at kanal 1 

har være placeret på sporet i sydgående retning, og kanal 2 på sporet i nordgående retning. 

Tællingen har fået sted-id  

 

Man ”klikker” på målestedet på kortet, og dialogboksen kommer op. Sted-id fremsøges via 

det gule søge-felt 

 



 
 

 

Der er ingen hjælp at hente via geometrien, så man retter felterne manuelt.  

 

De veje, man kan se i drop-down listen for ”Mastra vej”, er angivet ved deres ”generiske” 

vejnavn. Vejen kan godt være delt op i strækninger, som hver især hedder noget forskelligt – 

hvis registeret ”Lokale vejnavne” indeholder oplysninger om disse stræknings, navne, vil det 

være dem Mastra anvender ved udskrifter o.l. – det er således underordnet, at man i dette 

skærmbillede vælger en vej, som hedder noget andet end det man forventer, når blot 

vejnummeret er det rigtige. 

  

Vejtype og Byland udfyldes for at få tilrettet trafiktyperne for lange køretøjer. 

 



 

Efter tilretning kunne det se således ud 

 
 
Når man trykker på ”Gem koordinater og opdater Mastra registre kommer der et lille vindue op med de 

rettelser, der vil blive foretaget: 

 



 
 

Hvis man trykker OK her, vil ændringerne blive gemt – hvis man trykker Annuler, bliver ændringerne 

ikke gemt. 

  



Eksempel 2: Geometrisk med vej-geometri i Mastra 

 

Der er talt motorkøretøjer på Bredstenvej ved Gødding. Man zoomer ind på kortet, intil man kan 

stedfæste dér hvor der er talt - med musen klikker man på vejen ved tællestedet. 

 

 
 

Vejen og lokaliteten er fundet – nu skal der tilknyttes et sted-id, som fremsøges via det gule søgefelt. 

Når oplysningerne er kommet frem, bruger man kopi-funktionen  til at rette vej og kilometr/meter-

oplysningerne  

 

Det er nødvendigt manuelt at indtaste Sted-beskrivelsen og Lokaliteten, samt oplysningerne om 

trafiktype, retning, spor, snitbeskrivelse og tilladt hastighed – se evt. eksempel 1. 

 



 
 

Når man klikker på ”Gem koordinater, og opdater Mastra registre”, kommer en boks frem 

 
 

Man bør checke, at ændringerne ser rigtige ud, inden man klikker OK. 

 

 



Eksempel 3: Rettelse af eksisterende tællested  

 

I ”Ret konfiguration via kort” er der mulighed for at få vist de eksisterende tællesteder – man zoomer 

passende ind, hvorefter tællestederne bliver vist med ”Vis tællesteder”. 

 

 
 

For at rette oplysninger om et tællested, klikker man på tællestedets grønne markør, hvorefter 

redigerings-skærmbilledet kommer frem 

 

 

 
    

 

 

 



Her kan man så f.eks. rette Lokaliteten, og sætte hastighedsbegrænsning på snittene – når alt er på 

plads, klikker man på ”Gem koordinater og opdater Mastra registre”, hvorefter der kommer en 

bekræftigelses-boks frem 

 

 
 

Når man trykker OK, bliver ændringerne gemt. 

 

 

Tilretning af allerede konfigurerede tællesteder  

 

Det aktive lag  vælges, tællestederne hentes frem og værktøjet ”Ret 

konfiguration” vælges i menu-linjen.  

 

Man klikker på tællelokaliteten, og anvender ”Ret”-værktøjet i øverste linje:   

 

 

 
 

Et nyt popup-vindue kommer frem 

 



 
 

Ved at holde musen over kolonne-overskrifterne på snit-oplysningerne får man en mere sigende 

beskrivelse af, hvad de dækker. 

 

Hvis man fjerner markeringerne i H.-kl. vil fremtidige tællinger på målestedet blive indlæst uden 

hastighedsklassifikation. 

 

 Hvis man fjerner markeringerne i K.-kl. vil fremtidige tællinger på målstedet blive indlæst uden 

køretøjsklassifikation.  

 

DK står for Datakontrol, og her kan man angive, hvis der er kontroller der ikke skal køres for 

tællestedet. Det vil kun påvirke fremtidige tællinger på målestedet. 

 

EK står for Enkeltkøretøjer, og her kan man angive, hvordan en enkeltkøretøjsfil skal aggregeres, 

d.v.s. lægges sammen i hastighedsintervaller og køretøjsklasser (enkeltkøretøjs-filer ligger i Mastra på 

både enkeltkøretøjsform, og på klassisk interval-form). Det vil kun påvirke fremtidige VbV-tællinger på 

målestedet. 

 

Trafiktyper 

 

Ved at aktivere  kan men komme ind i en redigeringsskærm for trafiktyper. Hvis 

man ønsker at lægge en trafiktype fast, så den ikke ændrer sig ved fremtidige tællinger på målestedet, 

kan man angive f.eks. 2050 i Til år.  

 



Hvis man ønsker at skifte trafiktypen på målestedet fordi trafik-mønsteret har ændret sig, kan man 

oprette en ny periode (Fra år – Til år) med det grønne plus. Man skal huske, at der ikke må være 

overlap mellem perioderne. 

 

I den udfoldede trafiktype-liste er der et ikon ud for MOTORKTJ. Det anvender man til at få genereret 

trafiktyper for de øvrige køretøjsarter ud over MOTORKTJ, som er registreret på stedet.  

 

 
 

Man skal angive trafiktypen for MOTORKTJ samt Vejtype og om der er tale om By eller Land – 

herefter kan Mastra selv beregne trafiktypen for de øvrige køretøjsarter. 
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