
Stræknificerering af trafiktal – sådan gør du 
 

1. Forberedelse: Opdel dit vejnet i forskellige grupper af vejstrækninger, som du gerne vil 

behandle særskilt. 

 

Eksempel:  

Du skal i gang med stræknificering af trafiktallene i din kommune.  

 

De rutenummererede veje vil ofte allerede være behandlet af Vejdirektoratet, så de skal i 

en gruppe for sig. 

 

Større veje med gennemgående trafik, som ikke er rutenummereret, vil du også gerne 

behandler særskilt – altså kommer veje med vejklassen Trafikvej, gennemfart land, som 

ikke er rutenummererede, i en gruppe for sig. 

 

For resten af vejene er du tilfreds med at hver vej (defineret med et vejnr og en vejdel) vil 

fremstå som én trafiktal-strækning – disse veje samler du i en gruppe. 

 

I alt planlægger du således at operere med 3 adskilte grupper af vejstrækninger, hvor ingen 

strækning optræder i mere end én gruppe, og hvor alle kommunens veje, som defineret i 

vejman.dk eller CVF, indgår i en gruppe. 

 

2. Opret strækningsgruppe-modeller 

For hver af de planlagte grupper skal du oprette en strækningsgruppe model. Det sker inde 

fra Stræknificering af trafiktal, som ligger under menuen Udtræk i iMastra og kMastra. 

 

 
 

Den nærmere beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af betjeningsvejledningen. 

 

Eksempel: 

Vejdirektoratet har allerede oprettet en strækningsgruppe model til de rutenummerede veje 

i din kommune, den har de kaldt ”VDK_530”, hvor de sidste tre cifre er kommunenummeret 

for jeres kommune.  

 

Du opretter nu BILLUND_TGL til veje med vejklassen Trafikvej, gennemfart land, som ikke 

er rutenummererede, og bestemmer at der skal anvendes metode 1,2 og 4 på denne 

gruppe, der skal være talt mindst 8 dage, %-grænse for metode 2 (MOTORKTJ) er 15, %-

grænse for metode 2 (LBIL=Lastbil) er 25, og fast opregningsprocenter anvendes ikke. 

Strækningsgruppe-modellen er til produktion, og faste opregningsprocenter anvendes ikke. 

 



Ligeledes oprettes BILLUND_ØVRIGE til alle øvrige veje. Du bruger de samme indstillinger 

som til BILLUND_TGL, dog sætter du ”Min. antal dage talt” til 6 for at få det hele med, og 

du sætter procentgrænserne til henholdsvis 25 for MOTORKTJ og 30 for LBIL. 

 

 

3. Opret strækningsgrupper 

Dine strækningsgruppe-modeller kan genbruges fra år til år, så hvis der ikke er sket 

ændringer i jeres vejnet, kan man gå direkte til at oprette strækningsgrupperne – disse er 

årstals-afhængige, så dem skal man definere nye af hver gang man vil generere 

stræknificerede trafiktal. 

 

Oprettelsen af strækningsgruppen skaber ingen strækninger eller trafiktal – det er mest af 

alt en definition af hvilke hent-år og opdater-til-år, der skal benyttes.  

 

Hvis man er vejman.dk-kunde, er fra-året det seneste år, der ligger trafiktal for i vejman.dk. 

Ved overførslen fra vejman.dk’s trafikregister vil strækninger med årstal, der er mindre end 

eller lig med hent-året, blive overført. Som kilde skal man vælge ”1 vejman.dk med trafiktal” 

 

Hvis ens vejstrækninger stammer fra CVF, og det er første gang man kører stræknificering 

”for alvor”- skal man vælge hent-år til året før forrige år, og opdater-til-år til forrige år. Kilden 

vælger man til ”4 CVF, ingen trafiktal”. Hvis man tidligere har kørt stræknificeringen, og har 

en strækningsgruppe, man kan hente stræknificerede trafiktal fra, bruger man kilden ”2 

Tidligere års strækningsgruppe” og hent-året lig det år, som strækningsgruppen blev 

genereret for. 

 

Opdater-til-år bør i alle tilfælde være året før indeværende år, og man bør ikke køre 

stræknificeringen, før man er færdig med at kontrollere trafiktallene for året. 

 

Eksempel 

Vejdirektoratet har kaldt strækningsgruppen for de rutenummererede veje VDK_530_2014, 

og brugt kilden ”1 vejman.dk med trafiktal”, hent-år 2013 og opdater-til-år 2014. I lighed 

med det kommer dine strækningsgrupper til at hedde BILLUND_TGL_2014 og 

BILLUND_ØVRIGE_2014.   

 

4. Overfør 

Du kan nu overføre strækninger fra ”Kilden” specificeret i strækningsgruppen – hvis 

strækningsgruppen har været overført før, kan du vælge at overskrive det. 

 

I forbindelse med overførslen tilpasses strækningerne til det, der er specificeret i din 

strækningsgruppe-model, således at de nye strækninger kommer til at forløbe mellem de 

brydende kryds. Bemærk 

 

- En strækning kan aldrig forløbe hen over flere vejnumre, ej heller over flere vejdele 

indenfor samme vejnummer. 

- Hvis et kryds hverken er defineret som brydende eller samlende, er det pr. definition 

samlende. 

 

Tilpasningen til strækningsgruppe-modellen foretages, så trafikarbejdet, altså summen af 

trafiktallene*strækningslængderne, bibeholdes indenfor de enkelte trafiktaltyper. 

 



Efter overførslen er strækningerne ens for alle trafiktaltyperne, hvilket giver mulighed for at 

se tallene i ”komprimeret” form i et regneark – brug Excel(K)-knappen i bunden af søge-

skærmbilledet. 

  

5. Tællinger 

Tællingerne skal klargøres til brug ved opdateringen af strækningstallene – til det brug 

hentes de ind i stræknificerings-modulet via ”Generer”-knappen inde i Tællinger-

skærmbilledet. Tællingerne udvælges ud fra 

 

- de skal være i Nøgletalsregisteret 

- de skal være talt mindst den specificerede antal dage 

- de skal ligge på de strækninger, som er i strækningsgruppen 

- der skal være talt efter det år, som er knyttet til en stræknings trafiktal 

 

Hvis der for et tællested er talt i flere år efter det år, som er knyttet til en strækning, vælges 

det seneste. 

 

Efter genereringen er der mulighed for at til- og fravælge i de fundne tællinger – processen 

har forlods fravalgt tællinger, som afviger meget i forhold til tidligere talt på tællestedet.        

 

6. Opdater 

Nu kan trafiktallene opdateres, man vælger strækningsgruppen og igangsætter 

opdateringen. Hvis man allerede har gjort det én gang for strækningsgruppen, skal man gå 

tilbage til Overfør og vælge at overskrive – tællingerne vil ikke blive påvirket af denne 

operation. 

 

Resultatet kan søges frem, beses og redigeres som forklaret i betjeningsvejledningen. 

 

7. Aflever 

Som vejman.dk-bruger har du mulighed for her at skabe et udtræk, som kan importeres i 

vejman.dk via jobkøen. 

 

Samtidig med tilbageførslen vil der blive skabt grundlag for en WFS-tjeneste og visning i 

Mastra’s Unikort. Kunder hvis vejnet stammer fra CVF bør altså også foretage en 

Aflevering, hvis data skal anvendes til andet end test. 
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