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Introduktion til kMastra 

kMastra er et af 2 programmer, som Vejdirektoratets udbyder til efterbehandling af trafiktællin-

ger. kMastra er designet til at giver en let og hurtig efterbehandling af kommunernes trafiktæl-

linger og hastighedsmålinger.  

 

kMastra har en ”storebror”, som hedder iMastra, og som anvendes af Vejdirektoratet og kom-

muner med udvidede behov indenfor trafiktælling. Der er tale om 2 forskellige brugergrænsefla-

der til den samme database. Når der tales om faciliteter, der er fælles for kMastra og iMastra, 

f.eks. kort-modulet, anvendes begrebet Mastra. 

 

kMastra ligger på Internettet og vedligeholdes af Vejdirektoratet. Man kører altså altid på den 

nyeste version af programmet og der skal hverken afsættes ressourcer til installation eller opda-

tering af software. Har man adgang til internettet, har man adgang til kMastra. kMastra kan be-

nyttes uanset om man befinder sig på kontoret, til møde eller måske har valgt at arbejde hjem-

me.  

 

Princippet er, at trafikregistreringerne mailes som vedhæftede filer til kMastra, hvor de automa-

tisk efterbehandles og samles i en database. Derefter kvitterer kMastra med en svarmail inde-

holdende link til timetrafik, grafisk resultatoversigt samt en række nøgletal for stedet. 

Efterfølgende kan man ved at logge på kMastras hjemmeside www.kmastra.dk  udtrække diver-

se rapporter med trafiktal og nøgletal som f.eks. ÅDT, JDT og Æ10. Rapportbestillingen er flek-

sibel, f.eks. kan data bestilles på grundlag af et vejnavn. Man kan vælge at danne udtræk som 

Excel-filer, hvis data skal viderebearbejdes – ellers dannes udtræk som PDT. 

 

Principperne for beregning af nøgletal i kMastra er de samme som anvendes af Vejdirektoratet 

og iMastra-kunder. Dette giver direkte sammenlignelige resultater vejforvaltningerne imellem, og 

har muliggjort etableringen af Nøgletalsdatabasen, der indeholder nøgletal fra samtlige Mastra-

brugere, og som man automatisk får adgang til, når man har købt kMastra. 

kMastra er uafhængig af apparatleverandører og kan efterbehandle målinger foretaget med alle 

udbredte apparattyper samt fra visse typer af signalanlæg. Foretages der flere målinger i løbet 

af et år på samme sted, beregner kMastra nøgletal på baggrund af alle årets målinger. Derved 

opnås mere nøjagtige resultater. 

  

Når en kommune har købt adgang til kMastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kom-

munen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for 

at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til man-

ge medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kMastra-brugere i din forvaltning, eller 

har du omvendt et ønske om at få slettet en kMastra-bruger, kan du rette henvendelse til Ma-

stra-supporten. De aktive brugere kan altid ses via linket Oversigt over Mastra-brugere på forsi-

den af kMastra. 

Krav til PC’en 

kMastra er et Internetbaseret system. Programmerne ligger på en server i Vejdirektoratet, som 

har kontakt til Internettet. kMastra skal altså ikke installeres på de PC'er, der skal køre syste-

met. PC'erne skal blot have adgang til Internettet.  

kMastra forudsætter i visse tilfælde, at andre programmer ligger installeret på PC'en. Disse pro-

grammer omtales i følgende afsnit. 

http://www.kmastra.dk/
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kMastra har været testet på tablets med godt resultat – dog virker kMastra ikke på Safari-

browseren, som er standard-browseren på en iPad. 

  

 Browser  

 Postsystem  

 Acrobat Reader  

 
Browser 
Når du skal anvende systemet, sker dette via en browser. En browser er et program, der kan vi-

se sider fra Internettet, og dette program skal være installeret på PC'en, der skal anvende kMa-

stra.  

Der findes forskellige typer browsere, men de mest benyttede er Microsoft Internet Explorer, Fi-

refox og Chrome. kMastra er testet med disse 3 typer browsere, og der arbejdes løbende på at 

kMastra kan fungere i de gængse versioner af disse browsere.  

 

I visse kommuner arbejder medarbejderne via et Citrix-interface, hvilket ikke er en hindring for 

at bruge kMastra. 

 

Postsystem 
I kMastra systemet anvendes mail til at aflevere trafikmålinger. Før du kan maile data, skal du 

have registreret din mailadresse i kMastra. Dette sker ved oprettelse af din brugerprofil, som er 

noget Mastra-supporten tager sig af. Du kan efterfølgende tilføje flere mail-adresser, hvorfra du 

kan indsende tællefiler til kMastra. Det sker under System/Profil på forsiden. Når din mailadres-

se er registreret, vil kMastra acceptere tællefiler afsendt der fra.  

 

Det er underordnet hvilket postsystem, du anvender til at indsende vedhæftede tællefiler. 

 

Visse kommuner anvender eksterne firmaer til at foretage deres tællinger. Ved henvendelse til 

Mastra-supporten kan man få oprettet en afsender-adresse, hvorfra det eksterne firma direkte 

kan sende kommunens data til kMastra.  

 

Acrobat Reader 
Når kMastra danner udskrifter, genereres udskrifterne i et format kaldet PDF (Portable Docu-

ment Format). Formatet anvendes af mange forskellige programmer, ikke kun af kMastra. Fi-

ler/dokumenter/udskrifter i PDF-format kan vises og udskrives fra PC'en, hvis blot den har en 

såkaldt "reader" installeret. Denne reader er gratis og kan hentes på følgende adresse 

www.adobe.com. Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere soft-

ware på din PC. 

  

Når Acrobat Reader er installeret, vil din computer være i stand til at læse og håndtere alle 

PDF-dokumenter. Navngivningen og håndteringen af PDF-dokumenterne fra kMastra vil blive 

forbedret, hvis du følger anvisningerne i ”Profil-option: Navngivne PDF’er”, som ligger under  

Dokumentation/vejledninger. 

 

 

  

http://www.adobe.com/
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Hvilke tælledata kan kMastra efterbehandle? 

kMastra kan behandle tælledata fra alle de i Danmark udbredte tælleapparater.  kMastra kan 

behandle rene antalstællinger samt hastighedsklassifikation, køretøjsklassifikation og længde-

målinger.  

 

kMastra er også i stand til at indlæse et antal enkeltkøretøjs-formater, hvor køretøjsdata ikke er 

samlet i intervaller, men angives for hvert køretøj, som er registreret  

 

Filerne med trafiktallene skal følge nogle givne formater, som Mastra kender. En oversigt over 

disse kan ses under Dokumentation/vejledninger ”Oversigt over anvendte apparatkonfiguratio-

ner”. NB! Det er et aktivt link, vær forberedt på at det tager tid, før data kommer frem.  

 

Enkeltkøretøjs-formaterne er beskrevet under Dokumentation/vejledninger ”Indlæsning af en-

keltkøretøjs-data (VbV-data) i Mastra”. 

 

Begreber som anvendes i Mastra 
 

Som ethvert fagligt område har trafiktællinger tilknyttet en række faglige udtryk, som det er nød-

vendigt at være bekendt med for at få en forståelse af hvordan kMastra fungerer. Under Doku-

mentation/vejledninger ligger ”Tællested: Begreber som anvendes i Mastra”, og, mere generelt 

om trafiktællinger, ”Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling”.  

 

Planlægning af måling 

Inden en trafikmåling foretages, bør du kontrollere, at du anvender et apparat og en konfigurati-

on, som understøttes af kMastra. Skal du foretage en hastigheds- eller længdeklassifikation, 

skal du ligeledes kontrollere, at du anvender en hastigheds/længde værdier der understøttes af 

kMastra – ellers kan målingen ikke efterbehandles. En oversigt over understøttede formater kan 

ses under Dokumentation/vejledninger ”Oversigt over anvendte apparatkonfigurationer”. NB! 

Det er et aktivt link, vær forberedt på at det tager tid, før data kommer frem.  

En oversigt over accepterede hastighedsklassifikationer fås under Dokumentation/vejledninger i 

linket ”Oversigt over Mastra’s hastighedsklassifikationer”.  

En oversigt over accepterede køretøjs/længde-klassifikationer ses under Dokumentati-

on/vejledninger i linket ”Oversigt over Mastra’s køretøjsklassifikationer”.  

 

Sommertid 

Hvis man måler med apparater af typen Marksman 660, 410, 400 samt SuperCount skal man 

anvende apparatets korrektion af sommertid. Det betyder, at de rådatafiler, der sendes til kMa-

stra, skal være korrigeret for sommertid. Når kMastra modtager data målt med disse apparater, 

foretager kMastra ingen korrektion. 

 

Apparater af ældre dato f.eks. Marksman 8200 kan ikke selv korrigere for sommertid. Når kMa-

stra modtager data fra disse apparater, foretager kMastra derfor korrektionen for sommertid. 

Korrektionen foregår ved, at man foråret, når uret flyttes frem, indsætter en time i tællingen – 
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det er timen fra 01:00 til 02:00 der dubleres, så den også gælder fra 02:00 til 03:00. Omvendt 

fjernes timen fra 02:00 til 03:00 om efteråret. 

 

Det er kun tællinger, som forløber hen over sommertidsskiftene, som korrigeres. Man skal altså 

sætte tiden på de ældre apparater efter et sommertidsskifte, inden man sætter dem ud igen. 

Overførsel af data fra tælleapparat til PC 

Når målingen er foretaget, skal data overføres fra tælleapparatet til en rådatafil på PC'en. Den-

ne overførsel foregår med programmel, som apparatleverandøren står for. Henvendelser vedrø-

rende denne proces skal så rettes til apparat-leverandøren. 

Indsend måling til kMastra 

Før du kan maile data, skal du have registreret din mailadresse i kMastra. Dette sker ved opret-

telse af din brugerprofil, som er noget Mastra-supporten tager sig af. Du kan efterfølgende tilføje 

flere mail-adresser, hvorfra du kan indsende tællefiler til kMastra. Det sker under System/Profil 

på forsiden. Når din mailadresse er registreret, vil kMastra acceptere tællefiler afsendt der fra. 

 

Når trafikmålinger er overført fra tælleapparatet til rådatafiler på PC'en, skal rådatafilerne mailes 

til kMastra på adressen kmastra@vd.dk. De målinger, der ønskes indlæst, skal vedlægges mai-

len som vedhæftede filer. Bruger du f.eks. Microsoft Outlook, trykker du på "klips-knappen", og 

udpeger de ønskede filer og trykker på ”Send”. Bemærk at evt. beskeder skrevet i mailen ikke 

læses, da behandlingen af indkomne mails sker automatisk.  

 

Efter nogle minutter vil du modtage svarmail fra kMastra.  

De indmailede målinger behandles i den rækkefølge som de modtages. Ventetiden er altså af-

hængig af hvor mange andre, der netop på dette tidspunkt har indmailet målinger. Der kommer 

én svarmail pr. fil, du vedlagde mail'en. Afsender du en mail med 3 vedhæftede filer, vil du altså 

modtage 3 svarmails fra kMastra. Svarmailen indeholder links, som leder dig direkte til forsiden 

af kMastra, til Rapportsiden eller til Ret administrative data siden.  

 

Hvis Sted-Id’en i en indsendt rådatafil ikke kan genfindes i kMastra, bliver de nødvendige oplys-

ninger automatisk oprettet i kMastra's registre. Der oprettes et målested, som får Sted-id sva-

rende til den i målingen anvendte Sted-id. Da en måling skal knyttes til en vej og en lokalitet, 

oprettes der også en midlertidig vej og lokalitet, hvortil målingen knyttes.  

 

Der er intet i vejen for at anvende den netop indlæste måling, selvom Sted-Id og vej/lokalitet er 

autooprettet. Registrene bør dog tilrettes snarest, så målingen ligger på den rigtige vej, trafiksnit 

får de rigtige retninger mv. Det kan gøres både fra Kort/Unikort, og via Ret-knappen i Søg Må-

linger, og forklares nærmere efterfølgende. 

  

Der vil være tilfælde, hvor en indsendt måling ikke kan behandles i kMastra. Sker dette, vil du 

modtage en svarmail, som fortæller hvorfor målingen ikke kunne behandles. Der er følgende 

gængse fejlmuligheder:  

 

”Den indsendte måling er en klassifikation med anvendte tærskelværdier, som ikke understøttes 

af kMastra.” 
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Denne fejlmeddelelse får du, hvis din tælling enten er opdelt i hastighedsintervaller, som ikke er 

nævnt i ”Oversigt over Mastra’s hastighedsklassifikationer” under Dokumentation/vejledninger, 

eller tællingen er opdelt i længdeintervaller/køretøjsklasser, som ikke er nævnt i ”Oversigt over 

Mastra’s køretøjsklassifikationer” under Dokumentation/vejledninger. 

 

”Der ligger allerede data for samme periode på pågældende vej / lokalitet”. 

Denne fejlmeddelse får du typisk fordi du har indsendt den samme tællefil 2 gange – anden 

gang filen forsøges indlæst kommer fejlmeddelelsen. 

  

”Målingen er foretaget med et apparat / en konfiguration, som ikke understøttes af kMastra.”  

Det er typisk fordi det slet ikke er en tællefil, som du har indsendt. I hvert fald genkender Mastra 

ikke formatet af filen. 

 

Forsiden af kMastra 

 

Fra forsiden af kMastra har du  

- adgang til menu-systemet, som er den grønne linje af knapper (faneblade). Under hvert fa-

neblad kan der være flere underpunkter. Funktionerne i menu-systemet vil blive forklaret 

efterfølgende. 

- Dokumentation/vejledninger 

- Links til  

o Nøgletalsdatabasen 

Der findes en quick-guide til nøgletalsdatabasen under Dokumnetati-

on/vejledninger. 

o Oversigt over Mastra-brugere 

Her kan man se de aktive brugere af Mastra. 
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o iMastra 

iMastra-brugerne har adgang til kMastra, så for dem er der her en mulighed for at 

skifte mellem systemerne. 

o Kurser 

Her kan man oprette kursus-ønsker  

- Se nyheder 

I boksen i midten af skærmbilleder skriver Mastra supportgruppen relevante nyheder. Man 

kan scrolle i nyhederne. 

- Finde Mastra-supportens kortaktpersoner 

 

Menu-punktet ”Søg Målinger” 
 

 

 

Under menu-punktet ”Søg målinger” kan du finde dine indsendte tællinger. I den øverste del 

kan du afgrænse hvilke målinger, du ønsker fremsøgt, mens den nederste del indeholder de 

fremsøgte målinger. 

Hvis du ikke angiver nogle afgrænsning, men blot klikker på Søg-knappen, får du en oversigt 

over alle dine målinger. 

Du kan afgrænse en eller flere oplysninger. Udfylder du f.eks. Sted-id med 12345678 og år med 

2004 får du vist alle målinger foretaget med Sted-Id 12345678 i år 2004.  

I felterne Sted-id og Vejbeskrivelse behøver du kun at skrive en del af det, du er ude efter – hvis 

man skriver ”vej” i Vejbeskrivelse, og trykker på Søg, får man alle tællinger med veje hvor ”vej” 

indgår i beskrivelsen. 

 

Hvis du markerer ”Mangler register tilpasning”, vises kun målinger, der ikke har fået tilrettet de 

administrative oplysninger efter indlæsningen. I praksis er det målinger, der har teksten ”Auto-

oprettet” i enten apparatplaceringen , vejnavnet eller i lokaliteten. 

Hvis du markerer ”Mangler trafiktype fastlæggelse”, vises kun målinger, der ligger på lokaliteter, 

hvor trafiktypen ikke er fastlagt. I praksis er det målinger, der ligger på lokaliteter, hvor den au-

tomatiske trafiktypebestemmelse er aktiv eller lokaliteter hvor der ikke er en trafiktype. 

Hvis du markerer ”Fanget i datakontrollen”, vises kun målinger, der er fanget i Mastras interne 

datakontrol – disse filer bør man undersøge, da der ofte er tale om at der er fejl i tællingen –

f.eks. kan der være talt 0 køretøjer i en række timer, og med mindre det er en lille vej midt om 

natten, kan det ikke være korrekt. Her bør man så gå ind og slette 0-erne. NB! Selv om du slet-

ter 0-erne, vil filen stadig stå som fanget i datakontrollen. 

 



Side 8 af 25 

kMastra brugervejledning 

Når der indlæses trafikmålinger på en ny lokalitet, kan kMastra automatisk udpege en trafiktype. 

Vi anbefaler at man efterfølgende går ind og fastlægger trafiktypen og slår den automatiske tra-

fiktypebestemmelse fra. Læs evt. mere om dette i afsnittene ”Opregning til nøgletal” og ”Hvor-

dan udpeger/tilretter jeg trafiktyper?” 

 

 

 

Når du har fremsøgt de(n) ønskede måling(er), kan du vælge at udskrive rapporter for målingen, 

slette data for målingen, flytte målingen i tid eller rette i de administrative data (herunder rette i 

trafiktyper). 

 

Husk at du under menupunktet System/Profil kan fastsætte dine personlige søgekriterier for 

startsiden, så kMastras startside bliver nøjagtig, som du ønsker.  

 
Det anbefales dog, at man anvender denne funktionalitet med varsomhed.  

 

Rapport-udskrivning 

Der er 2 muligheder:  

Forsidens liste med de udsøgte trafikmålinger har ud for hver måling et printer-ikon. Hvis du 

klikker på dette, kommer du til rapport-bestillings-skærmen. 

 

Du kan også vælge at udskrive rapporter for flere målinger på én gang. Ud for hver måling er 

der en gul mappe. Hvis du klikker på denne, vises hvilke trafiksnit målingen indeholder. Her kan 

du markere de trafiksnit, du ønsker rapporter for. Du kan åbne flere mapper, og markere trafik-

snit for flere målinger. Når trafiksnittene er markeret, klikker du på knappen ”Rapport for valgte 

trafiksnit”, som ligger i bunden af skærmen. Så kommer du til rapport-bestillings-skærmen. 

 

 

Rapport-bestillings-skærmen 

I øverste del af skærmen vises de trafiksnit, der er valgt til udskrift af rapporter.  

 

Hvis du alligevel ikke ønsker rapporter for alle de viste trafiksnit, kan du fjerne markeringen ud 

for trafiksnittene. 
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Husk at ændre køretøjsarten, hvis du ønsker det.  

 

”Ud fra køretøjsarten på snittet” står altid som forvalgt – det betyder, at hvis snittene er oprettet 

til at registrere cykler/knallerter, er det C/K, der vil blive udskrevet for; modsat vil der blive ud-

skrevet for motorkøretøjer MOTORKTJ, hvis snittene er konfigureret til det. 

 

Nedenunder vises en liste over de rapporttyper, der findes i kMastra.  

 

 

Marker de rapporter, du ønsker. Hvis du er i tvivl om, hvad de enkelte rapporter indeholder, kan 

du klikke på eksempel-ikonet , så vises et eksempel på den pågældende rapporttype. 

 

Efterhånden som du vælger rapporter, vises til højre en liste, som viser hvilke trafiksnit og rap-

porttyper, du har valgt.  
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Fjerner du markeringen igen, bliver listen opdateret.  

Du kan udskrive til PDF med -ikonet, og til Excel med -ikonet. 

Ret og Genindlæs 

Med ikonet i kolonnen R/G under ”Søg målinger” kan du rette en fil og derefter genindlæse den 

– det vil dog i mange tilfælde være nemmere at slette filen i kMastra, tilrettet den i et program 

som Notesblok (Notepad), og derefter sende den til kMastra igen. 

 

Kort 

Med globus-ikonet i kolonnen Kort under ”Søg målinger” kan man få vist en tællings placering 

på kort i kortlaget Tællelokaliteter. Det gælder dog kun for tællinger, hvor globussen har en gul 

farve – er globussen grå, betyder det at tællingen endnu ikke er stedfæstet på en vej, og derfor 

ikke kan vises på kort. 

 

Tilrettetning af de administrative oplysninger 

(konfigurationen) for en måling 

Der er flere måder at tilrette konfigurationen på. Hvis der er tale om et ikke-kompliceret 

tællested, anbefales det at benytte mulighederne i Unikort, men ved mere indviklede 

tællesteder kan det være nødvendigt at bruge ikonet i kolonnen Ret under ”Søg målin-

ger”. 

  

Når du indsender en måling, som er målt med en ukendt Sted-Id, vil kMastra oprette de nød-

vendige administrative oplysninger automatisk. kMastra kan ikke vide på hvilken vej og lokalitet 

målingen er foretaget. Derfor oprettes oplysninger, som efterfølgende skal tilrettes. I praksis bli-

ver der oprettet en vej med vejnavnet ”Autooprettet”, en lokalitet der beskrives ”Autooprettet” 

osv. 

Hvis kMastra autoopretter oplysninger for en måling, vil det fremgå af svar-mailen. Mailen vil in-

deholde et link til kMastra-skærmen, hvor konfigurationen kan tilrettes. Man kan også komme til 

skærmen ved at klikke på Ret-ikonet ud for en måling under ”Søg målinger”. 
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Ret administrative oplysninger skærmen indeholder en linje for hvert trafiksnit, som målingen 

indeholder. Er der målt i 2 kanaler, vil der typisk være 3 linjer, nemlig en linje for den ene kanal, 

en linje for den anden kanal, og en linje for total-trafiksnittet (kombisnit). 

 

Linjerne indeholder en lang række felter. Disse skal rettes til med de rigtige oplysninger, og der-

efter skal du trykke på knappen ”Gem”. Nu vil kMastra fortælle hvilke konsekvenser tilretningen 

har (f.eks. at der oprettes en ny vej osv.), og du kan vælge om ændringerne skal gennemføres 

eller fortrydes. Hvis du klikker på overskrifterne, vil du få en lille beskrivelse til kolonnerne. 

 

OBS! 

Du skal være opmærksom på, at rettelser i et trafiksnit kan få konsekvenser for andre trafiksnit.  

Hvis du ændrer et vejnavn, vil det slå igennem på alle tællinger, som er nyttet op på samme 

vejnr og vejdel. 

Lokalitet er forbundet med kilometreringen (Km og M). Ændrer du i lokaliteten i et snit, slår æn-

dringen altså igennem på alle de snit, som har samme kilometrering – forudsat, at der er tale 

om samme vejnr-vejdel. 

 

Eksempel på en typisk arbejdsgang, når en måling er foretaget på et nyt målested:  

Der er indlæse en måling i 2 kanaler på et nyt målested, og nu skal registrene tilrettes. 

Ret administrative oplysninger skærmen indeholder 3 linjer. Start med den første linje. 

 

Apparatplacering  ændres til en sigende beskrivelse af tælleapparatets placering fx Sdr. Boule-

vard mellem Skolevej og Bagergade. 

For Adm. vejnr er der en speciel hjælpe-funktion: Hvis du begynder at skrive vejnavnet eller 

vejnummeret i feltet, vil der dukke enliste op med de veje i Mastra, som passer med det indta-

stede. Du kan herefter vælger vejen fra listen. Hvis vejen ikke dukker op på listen, skal du opret-

te den, og altså indtaste både vejnr og vejnavn – her kan cvf.dk være en stor hjælp. 

Vejdelen, som også benævne sidevejsnummeret, skal også indtastes. Der er stor forskel på 

hvordan vejdelen anvendes i de enkelte kommuner, og man bør tage udgangspunkt i cvf.dk. 

Mange bruger dog vejdel ’0’ for almindelig vej, heriblandt også Vejdirektoratet. Vejdelen er en 

karakter-værdi med op til 5 karakterer.     

Km, Meter og Lokalitet tilrettes med oplysninger om det sted på vejen (typisk mellem 2 sideve-

je), hvor målingen er foretaget. 

Ofte er oplysninger om Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet ens for alle trafiksnit i en må-

ling. 

For at man ikke skal indtaste disse oplysninger igen for alle trafiksnit, findes der en kopier-knap. 

Klikker man på kopierknappen, kopieres værdierne for Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet 

fra ovenstående linje. 

 

Trafiksnit tilrettes med en sigende beskrivelse af trafiksnittet/trafikstrømmen f.eks. ”Mod Engvej” 

eller ”Begge retninger”. 

K.art (Køretøjsart) skal typisk kun rettes, når der er målt cykel/knallerttrafik. M står for motorkø-

retøjer (kørebane), mens C står for cykel/knallerter (cykelsti). 

Retning skal rettes til + hvis trafikken kører med kilometreringsretningen, - hvis trafikken kører 

mod kilometreringsretningen. T hvis trafiksnittet indeholder totaltrafikken på vejen. 
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Spor skal kun være udfyldt hvis man måler i mere end 1 spor pr. retning. Måler man f.eks. i 4 

kanaler på en 4-sporet vej, skal sporfeltet anvendes.  Spor. 0 = fælles midterspor, 1-99 = spor-

nummer startende fra hver side af vejmidten.  

Kanalnummer skal normalt ikke rettes. Når data indlægges, bliver data fra angivne kanalnum-

mer i tælleapparatet placeret under dette trafiksnit 

Hast (skiltet hastighed) udfyldes evt. med den skiltede hastighed i den pågældende statione-

ring. -ikonet anvendes, hvis der er tale om et sted, som på et tidspunkt skifter hastigheds-

grænse. 

 

S.-type står for stationstype. Der er 4 forskellige stationstyper 

1: Permanent 

2: Semipermanent 

3: Periodisk 

4: Ad hoc 

Af hensyn til de stræknificerede trafiktal bør man markere de permanente tællesteder. 

 

Med skrællespands-ikonet kan man slette et snit med tilhørende data. 

 

Kombi-snit er et link til skærmen, hvor man redigerer kombisnit – et kombisnit vil stå med frem-

hævet skrift. Et kombisnit er en sum af 2 eller flere snit. 

 

Når du udtrækker trafiktal for kombisnit, beregnes summen af de tilhørende trafiksnit. Et kom-

bisnit kræver, at der er data i de snit, kombisnittet danner sum af. Hvis der mangler data i det 

ene snit i en periode, mangler der automatisk også data i kombisnittet i samme periode.  

 

Når der indlæses en måling i kMastra fra et målested med data i 2 kanaler, opretter kMastra au-

tomatisk et kombisnit med summen af begge kanaler. Typisk er en måling med data i 2 kanaler 

nemlig målt på en 2-sporet vej, med 1 spor i hver retning. kMastra danner derfor automatisk et 

kombisnit, hvor data fra de 2 kanaler lægges sammen og således udgør den samlede trafik på 

vejen (T-snittet).  

 

Man kan også oprette kombisnit manuelt. Det gøres således: 

Søg målingen frem under ”Søg målinger” og klik på ”Ret”. Stil curseren i den tomme linie og klik 

på kopier-ikonet. Nu kan du tilrette de kopierede felter og indtaste oplysninger i de tomme felter. 

Derefter skal du klikke på GEM-knappen. Nu er teksten Kombi fremkommet i feltet Kombi snit. 

Dette skal du trykke på, så der fremkommer en søgeskærm, hvor du skal fremsøge de trafiksnit, 

dit kombisnit skal indeholde.  
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Når du har fundet snittene og klikket ”Vælg”, skal du trykke på knappen ”Tilføj valgte trafiksnit til 

kombisnittet” og du vil få vist en liste over de valgte trafiksnit. Skulle du fortryde dit valg – enten 

nu eller senere – kan du markere snittene og klikke på knappen ”Fjern valgte trafiksnit fra kom-

bisnittet”.  

 

 

 

Alt. Sted-id og Alt. kanalnummer anvendes nu sjældent – det var relevant i de tilfælde, hvor 

man vekslede mellem at bruge tælleplader og slanger på et målested. 

 

Endelig kan man knytte en bemærkning til målingen. Dette sker i feltet ”Bemærkning til måling” i 

bunden af skærmen. 

 

Med ”Gem”-knappen får du gemt dine ændringer. Der kommer først en pop-up skærm, som for-

tæller hvilke ændringer der vil blive udført 
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Pop-up skærmen kan også rapportere om fejl: 

 

Den typiske fejl er, at man forsøger at placere et tællested oven i et allerede eksisterende tælle-

sted. Mastra vil ikke acceptere mere end ét snit med en given kombination af retning, spor og 

trafikart på et givet sted.  

Hvis man har været ude og tælle på en lokalitet en gang, og vil gøre det igen efter f.eks. nogle 

år, så skal man anvende samme sted-id som man gjorde første gang. Herved undgår man dels 

at skulle tilrette en autooprettet måling en gang til, dels undgår man ovennævnte fejl. 

 

Se / ret trafiktyper 

Med linket under Se / ret trafiktyper for: kommer man ind i skærmbilledet hvor man kan tilrette 

trafiktyperne for tællestedet.  

 

 

I Trafiktypeskærmen kan du vælge mellem at oprette en ny trafiktype, se (og rette) trafiktyper for 

alle køretøjsarter, eller rette trafiktypen for motorkøretøjer. I skærmen får du umiddelbart vist al-

le de trafiktyper, der findes på den valgte lokalitet i det valgte år. 
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Mastra har tildelt trafiktyper til alle køretøjsarter på stedet, men hvis der kun er talt én uge, eller 

2 sammenhængende uger, har Mastra meget svært ved at bestemme den rigtige trafiktype – 

det skyldes, at trafiktypen er udtryk for variationen i køretøjsmængden hen over året. 

 

Du kan finde vejledning til hvordan du vælger den rigtige trafiktype under Dokumentati-

on/Vejledninger i ”Trafiktællinger: Planlægning, udførelse og efterbehandling” afsnit 14.7. 

 

Skal du oprette en ny trafiktype klikker du på ikonet ”Ret”, og der fremkommer et pop-op billede. 

Du skal udfylde alle felter (en ”Stor kommunevej” vil nok have mere end 2000 motorkøretøjer pr 

dag, og  ”By” kunne defineres som indenfor byskiltet) og udpege trafiktypen for køretøjsarten 

motorkøretøjer og slutte med at klikke på Gem-knappen. Husk, det anbefales at vælge en slut-

periode godt ude i fremtiden, f.eks. 2050. 

 

Når trafiktypen for motorkøretøjer er udpeget, udpeger kMastra automatisk trafiktypen for even-

tuelle andre køretøjsarter på lokaliteten.  Du kan selvfølgelig vælge at rette disse trafiktyper, 

hvis du er klogere end kMastra. Dette gøres via Vis trafiktype for alle køretøjsarter. 

 

Hvis du klikker på Vis trafiktype for alle køretøjsarter, får du vist alle køretøjsarter med tilknytte-

de trafiktyper og perioder. Du kan nu vælge de køretøjsarter, du ønsker at ændre trafiktype på, 

tilrette felterne og gemme.  

 

 

Flytning af tælling i tid 

Der hænder at det interne ur i et tælleapparat har stået med forkert tid under tællingen. Derfor 

kan du i kMastra flytte en indlæst måling i tid.  

Start med at søge målingen frem under ”Søg målinger”. Ud for målingen er et flyt-ikon . Når 

du klikker på dette, fremkommer et lille vindue med oplysninger om snittene og et felt, hvor må-

lingens aktuelle starttid er udfyldt. Her overskriver du med målingens nye starttid og klikker på 

Flyt-knappen.  Det tager lidt tid for kMastra at flytte hele filen i tid, så du må have lidt tålmodig-

hed, til du får besked på, at flytningen er foretaget. 
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Sletning af (dele af) måling. 

Søg målingen frem på under ”Søg målinger”. 

Ud for målingen er et slet-ikon. Når du klikker på ikonet, fremkommer et lille vindue med oplys-

ninger om snittene og med felter, som er udfyldt med målingens start- og sluttid. Du kan vælge 

at slette hele målingen, men du kan også ændre start- og sluttid, og derved vælge kun at slette 

en del af målingen. Den til- og fra-tid, du indtaster, er den periode, du får slettet ved at klikke på 

Slet-knappen.  

Bemærk at perioden slettes for alle trafiksnit i målingen. Ønsker du kun at slette data for et en-

kelt trafiksnit, skal du ikke bruge slet-ikonet ud for målingen. I stedet skal du klikke på målingens 

gule mappe, så målingens trafiksnit vises. Ud for hvert trafiksnit (på nær kombisnit) findes også 

et slet-ikon. Dette benyttes, når man kun ønsker at slette data for et enkelt trafiksnit. 

Når data slettes for et enkelt trafiksnit, slettes data automatisk samtidigt for de kombisnit, det 

slettede snit indgår i. 

Hvis du sletter hele målingen, og det er den eneste måling med det sted-id, så vil målestedet, 

altså konfigurationen, også blive slettet i kMastra. Hvis du derefter indlæser en tælling med det 

samme sted-id, vil det stå som Autooprettet. 

Sletning af en del af en måling skal typisk benyttes hvis en tælling er kommet i med en række 0-

tal 

 

Her er det oplagt, at timerne fra 00 til 10 mandag den 18/09 skal fjernes – og ud fra en vurde-

ring af tallene bør man nok fjerne timen fra 10 til 11 også. 

 

Indsend målinger 

Indsend Målinger åbner et ”Ny mail”-skærmbillede i dit mailprogram adresseret til kma-

stra@vd.dk. Her kan du så vedfæfte tællinger, og få dem sendt ind til Mastra. Der er ingen for-

skel på, om du sender fra denne facilitet, eller om du bare sender fra dit mail-program uden at 

være koblet på kMastra. 

mailto:kmastra@vd.dk
mailto:kmastra@vd.dk
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Egne nøgletal 

Her kan du søge i dine egne nøgletal, d.v.s. at i modsætning til i Nøgletalsdatabasen får du ikke 

nøgletal fra andre vejbestyrelser at se. 

 

 
 

Udtræk 

 

Støjdata til Excel 

Giver mulighed for at at foretage et udtræk af trafiktal specielt tilpasset de normer og bereg-

ningsmetoder, som gælder for Støjberegninger. Data kommer ud i 3 tids-intervaller 

 

07-19 Fra kl. 7 morgen til kl. 7 aften 

19-22 Fra kl. 7 aften til kl. 10 aften 

22-07 Fra kl. 10 aften til kl. 7 morgen 

 

og i 4 køretøjsarter 

 

MOTORKTJ Alle køretøjer samlet 

0 - 580 Køretøjer under 580cm 

580-1250 Køretøjer mellem 580cm og 1250cm 

o. 1250 Køretøjer over 1250cm 

 

Der angives data for antal køretøjer og hastigheder. 
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Mastra Eksport 

Mastra eksport giver dig mulighed for at udtrække opregnede tal – der kommer flere opregnede 

tal end hvad Nøgletalsdatabasen indeholder, og udtrækket kan desuden omfatte tal for ret-

ningssnittene. 

 
  

Målings-liste 

Med Målingslisten fås et overblik over de målinger, der er udført indenfor Vejforvaltningen i et 

givet år: 

 

 
 

Lister 

Her kan du få et mere samlet overblik over de målesteder, som er oprettet. Der er ingen trafiktal 

med – kun konfigurationsdata. 
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Stræknificering af trafiktal 

Stræknificering af trafiktal går ud på at få de punkt-tællinger, som I har foretaget, spredt ud så 

de dækker vejstrækninger i stedet. Se dokumentationen under Dokumentation/vejledninger 

”Stræknificering af trafiktal”. 

 

Registre 

Lokale vejnavne 

Efter kommunalreformen i 2007 er der mange gamle amtsveje, der forløber gennem flere kom-

muner, men bevarer sit 6-cifrede vejnummer. Det kan give en udfordring, fordi vejen kommer til 

at hedde noget ”generisk” som ”København – Vordingborg”, mens den lokalt er kendt under et 

andet vejnavn. Til at håndtere denne situation har man ”Lokale vejnavne” 
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Her kan man specificere, at en vej med et givet vejnummer og vejdel skal hedde noget specielt 

på en strækning givet ved 2 kilometreringer. Hvis man inde i kMastra under System/Profil har 

valgt ”Benyt lokale vejnavne” er det dette lokale vejnavn der vil blive anvendt i søgeskærmbille-

der og udskrifter for tællinger, der ligger mellem de angivne kilometreringer. 

 

Mange af oplysningerne i Lokale vejnavne er overført fra vejman.dk, og er man vejman.dk-

kunde, vil de også blive vedligeholdt der fra. Man har dog altid mulighed for at gå ind og rette og 

oprette nye poster under ”Lokale vejnavne” – også hvis man ikke er vejman.dk-kunde.  

 

Skift sted-id 

Man har mulighed for at skifte et sted-id til noget andet, men det kan kun gøres via ”Skift sted-

id”.  

 

Det kan være en mulighed, hvis man har fået indlæst en tællefil fra et apparat, hvor sted-id’en 

har været sat forkert – men du kan kun skifte over til en sted-id, som du ikke har anvendt før. 

 

Har du fået foretaget en tælling med en forkert sted-id, og den rigtige sted-id eksisterer i Mastra 

i forvejen, kan du slette filen i kMastra, tilrette sted-id’en i tællefilen (brug Notesblok (Notepad)), 

og sende filen ind igen til kMastra. 

 

 

Saml HiStar Sted-id’er  

Hvis der er en lokalitet, hvor man hidtil har talt med 2 HiStar-plader, og man nu vil tælle med et 

apparat, som tæller i begge retninger (f.eks. en slangetæller), kan man anvende denne funktion. 

På den måde bevares data på en form, så man kan se udviklingen på stedet – historikken beva-

res.  

Inde i skærmbilledet ligger der en nærmere vejledning til funktionen under Hjælp/Saml 2 HiStar 

Sted-id’er. 

   

Saml slangetællinger 4-spor 

Hvis der er talt samtidigt med 2 slangetællere med hver sin sted-id på en 4-sporet vej, 

så kan man her få oprettet et total-snit for alle fire spor. Totalsnittets sted-id bliver den 

samme som sted-id for slangetælleren i retning med kilometreringen. 

 

Inde i skærmbilledet ligger der en nærmere vejledning til funktionen under Hjælp/ Sammenlæg 

2 slangetællinger 4 spor. 

 

http://vej08.vd.dk/mastra/nytui/registre/SamlToApparaterFireSporHjaelp.pdf
http://vej08.vd.dk/mastra/nytui/registre/SamlToApparaterFireSporHjaelp.pdf
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Slet alt via sted-id 

Normalt vil man i kMastra få slette konfigurationsoplysningerne når man har slettet de tællinger, 

som er knyttet op på stedet, men hvis man har været inde og oprettet stedet med ”Opret konfi-

guration” i Unikort, forsvinder konfigurationen ikke, selv om man har fjernet evt. tællinger. Man 

kan så anvende funktionaliteten i ”Slet alt via sted-id”, hvis man vil ”rydde op”. 

Inde i skærmbilledet ligger der en nærmere vejledning til funktionen under Hjælp/ Slet alt via 

sted-id. 

Bemærk, at funktionaliteten kun kan anvendes, når der ikke ligger tælledata på stedet. 

 

Slet alt andet end C/K 

Der har hos nogle været en praksis med at tælle cykler ved hjælp af NL6-konfiguration, fordi 

NL6 indeholder cykler – den indeholder så også 5 andre køretøjsarter, som ikke burde registre-

res; af den årsag anbefaler vi enten at tælle cykler med en konfiguration uden klassifikation i 

hverken hastighedsintervaller eller køretøjsklasser, eller at benytte et Cykel-VbV-format (enkelt-

køretøjsformat). 

 

Hvis der er behov for at få fjernet NL6-køretøjsarterne undtagen C/K, kan funktionen anvendes. 

 

Kort 
 
Nøgletal på kort 
Nøgletallene stammer fra nøgletalsdatabasen, og vises som gule cirkler på baggrundskortet 

 

 
 

”Nøgletal på kort” kan også findes under Unikort som laget Nøgletal – der henvises til kort-

dokumentationen, som findes under spørgsmålstegnet  ”Skærmbilledespecifik hjælp”. 

  
Indlæg koordinater 
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Viser de koordinater, som er knyttet til målestederne 

 

 

 

Hvis der mangler koordinater til et tællested, vil det ikke kunne vises på kortet. Man kan bruge 

”Stedfæst via kort” til at udpege stedet på et kort, eller man kan bruge ”Ret” og indlægge koor-

dinaterne manuelt. Koordinatsystemet som anvendes i Mastra er UTM32. 

”Automatisk” betyder, at Mastra hver nat forsøger at beregne manglende koordinater ud fra 

vejnr-vejdel km/meter refereret mod vejman.dk eller CVF. 

  

 
Knyt koordinater til Sted-Id 
Hvis man har et sted uden koordinater, kan man her inde i kortet klikke på stedets placering på 

vejen, søge stedet frem i drop-down listen inde i den pop-up-boks, der kommer frem, og få gemt 

koordinaterne. 

 

Find på kort 
Kan bruges til at finde vejreferencen (vejnr-vejdel km/meter) for et punkt på en vej. 

 

 

”Næbet” på den røde cirkel angiver plusretningen for kilometreringen. 

”Find på kort” er også en integreret del af Unikort. 

 

 
KomSe Admin 
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KomSe Admin giver en kommune mulighed for at få nøgletal vist på et kort, som kan offentlig-

gøres på kommunens hjemmeside. Der henvises til dokumentationen under ”Hjælp til brug af 

kort”, som kommer frem når man har valgt en profil. 

 

 
Ret/opret konfiguration via kort 
 

Anbefales som faciliteterne til at tilrette en konfiguration når den er kommet ind i kMastra og lig-

ger som Autooprettet, eller hvis man vil skabe konfigurationen inden man indsender tællefilen. 

Er også en integreret del af Unikort.   

Fremgangsmåderne er forklaret under  spørgsmålstegnet  ”Skærmbilledespecifik hjælp”. 

  
Særlige trafikdage 
 

En applikation, der viser steder med høj trafik/trængsel i forbindelse med de særlige trafikdage, 

altså dage med meget trafik i forbindelse med ferie etc. Se vejledningen under ”Hjælp til brug af 

kort”/Skærmbilledespecifik hjælp. 

  

 
UniKort 
 

Mastra’s generelle kortmodul, som indeholder de fleste af de faciliteter som også er 

tilgængelige via de mere specialiserede kort-applikationer under Kort-fanen i kMa-

stra’s menusystem. Der henvises til vejledningen under  ”Skærmbilledespecifik 

hjælp”. 

 

 
System 
 
Skift adgangskode 
 

Her kan du skifte din adgangskode til kMastra. Koden skal skiftes mindst en gang 

hvert halve på grund af de sikkerhedsregler, der gælder i vejdirektoratet. Du vil bli-

ve mindet om at adgangskoden skal skiftes, når det halve år er gået. 

 
Profil 
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Blokken med søgekriterierne er beskrevet under ”Søg målinger”. ”Email-adresse til udskrift” skal 

ændres hvis du får en ny email-adresse – det skal første linje i ”Email-adresser hvorfra rådata 

accepteres” også (”rådata” er her et andet ord for tællefiler). Der er mulighed for at tilføje flere 

adresser, som du kan sende tællefiler ind fra. 

I ”Kilde til vejbilleder” kan du vælge mellem ”Google Street View” og ”Vejen i billeder”. 

I ”Optioner” kan du vælge ”Navngivne PDF’er”, som gør at de PDF-rapporter, du trækker ud, 

kan få mere sigende navne – læs ”Profil-option: Navngivne PDF’er” under Vejledning / doku-

menter.  

”Benyt lokale vejnavne”-optionens betydning er beskrevet under ”Lokale vejnavne”. 

Nederst ses links som anvendes af Mastra’s WFS-service. De giver mulighed for at trække nøg-

letal ind i kommunens  eget GIS-system, så trafiktal kan udstilles på samme kort som kommu-

nens andre kortbaserede oplysninger. Det er noget som skal sættes op individuelt for hver 

kommune, så kontakt Mastra support, hvis denne adgang til WFS-service bliver aktuel. 

 

 

Skift dataejer 
 

I kMastra er man som udgangspunkt begrænset til at opererer indenfor ens egen vejbestyrelse 

– du kan kun se jeres egne data; undtagelserne er Nøgletal, hvor du kan trafiktal for alle kom-

muner, og så de muligheder der er for at se Vejdirektoratets tællinger inden for jeres kommune-

grænser. 

I Skift dataejer har du mulighed for at skifte over og køre på dataejer 999, som er en slags 

”sandkasse”, hvor man kan prøve ting af, som man er utryg ved at gøre ellers. 

Når man har valgt 999 som dataejer, kan du indsende filer på normal vis, og dine tællefiler vil så 

ende op under dataejer 999. Under 999 vil du se en masse andre tællefiler, som er indsendt af 

andre vejbestyrelser – disse data bør man respektere, og ikke redigere i. 

Tællefiler indsendt til dataejer 999 får lov til at ligge et halvt år, hvorefter de slettes. 
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kMastra brugervejledning 

 

Oprettelse/nedlæggelse af kMastra brugere 

Når en kommune har købt adgang til kMastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kom-

munen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for 

at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til man-

ge medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kMastrabrugere i din forvaltning, eller har 

du omvendt et ønske om at få slettet en kMastrabruger,  kan du rette henvendelse til Mastra 

support-folkene, se forsiden af kMastra. 

 

De aktive kMastra-brugere i din forvaltning kan du se fra forsiden af kMastra under ”Oversigt 

over Mastra-brugere”. 

 

Hvis du er Mastra kontaktperson vil du med jævne mellemrum modtage en mail med opfordring 

til at gennemgå brugeradgangene, så personer, som ikke længere skal have adgang til kMa-

stra, kan blive afmeldt i systemet.  

Support – kontaktoplysninger 

Har du et problem/spørgsmål af trafikfaglig karakter eller et spørgsmål vedr. brugen af kMastra, 

så kontakt Niels Moltved, Trafikstatistik-afdelingen i Vejdirektoratet. 

Er problemet af mere teknisk karakter, så kontakt Jakob Elbek eller Steen Larsen. 

  

Kontakt: 

Trafikstatistikafdelingen , Niels Moltved   nem@vd.dk 7244 3182 

Mastraudvikler Jakob Elbek     je1@vd.dk 7244 7460 

Mastraudvikler Steen Larsen    stla@vd.dk 7244 7454 
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