
Side 1 af 15  -  Vejledning i oprettelse af nyt tællested i iMastra 

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i iMastra 
 
Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes. Nedenfor ses en 
skitse som illustrerer hvad som skal oprettes: vej, lokalitet, målested, trafiksnit mv. 
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Start iMastra 
 
Start iMastra: http://www.imastra.dk og log på. 
 
Nu vises forsiden til iMastra. 
 
Øverst vises systemets hovedmenu med grønne knapper. 
Vælg registre, Veje og lokaliteter. 
 
 

 
 
 

http://www.imastra.dk/
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Er vejen allerede oprettet? 
 
Vi skriver vejnummer som søgekriterium og trykker ”Søg”. 
 

 
 
Der vises ingen søgeresultater – vejen er ikke oprettet. 
 



Side 4 af 15  -  Vejledning i oprettelse af nyt tællested i iMastra 

Opret ny vej og lokalitet 
 
Klik Opret ny vej. 
 

 
 
Se nedenstående screendump. Når de hvide felter står på en grøn baggrund, kan der skrives i 
felterne. 
Udfyld oplysninger om vejen, og tryk på ”Gem” (disketten). 
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Opret lokalitet 
 
Nu skal lokaliteten oprettes. Klik på blyanten under Lokalitet. Nu bliver felterne skrivbare. 
 

 
 
Se nedenstående screendump. Når de hvide felter står på en grøn baggrund, kan der skrives i 
felterne. 
Udfyld oplysninger om lokaliteten, og tryk på ”Gem” (disketten). 
 
 

 
 
Nu er vejen og lokaliteten oprettet og vinduet kan lukkes. 
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Vælg trafiktype til lokalitet 
 

 
 
I skærmen Veje og lokaliteter søges den netop oprettede vej frem. 
I adm.vejnr skrives 99 som søgekriterium, og ser trykkes ”Søg”. 
 
Klikkes man på det lille plus som står til venstre for den fremsøgte vej (se nedenfor), vises de 
oprettede lokaliteter på vejen. 
 

 
 
Nu bør man registrere hvilken type trafik som kører i pågældende lokalitet. Mastra kan bestemme 
trafiktypen automatisk ud fra de data som indlæses det givne sted. Det anbefales dog at man selv 
specificerer trafiktypen. 
 
Klik på ”Ret trafiktype”. 
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Under ”Trafiktyper” klikkes på blyanten så felterne bliver skrivbare. 
Der skal oprettes en linie for hver køretøjsart som registreres det pågældende sted. Tryk evt. * i 
feltet og få en liste med alle køretøjsarter.  
De indtastede oplysninger gemmes ved at klikke på ”Gem” (disketten). 
 
Hvis trafiktypen i en lokalitet ændres med tiden så kan der oprettes flere linier per køretøjsart med 
forskellige perioder/trafiktyper (bemærk der kan ikke oprettes perioder som passerer 31.12.2001 da 
der på dette tidspunkt blev indført nye trafiktyper). 
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Er målestedet allerede oprettet? 
 
I systemets hovedmenu vælges registre, Målesteder og trafiksnit. 
 
Vi skriver målestedets sted-id som søgekriterium og trykker ”Søg”. 
 

 
 
Der vises ingen søgeresultater – målestedet er ikke oprettet. 
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Opret nyt målested 
 
Klik Opret nyt målested. 
 

 
 
Se nedenstående screendump. Når de hvide felter står på en grøn baggrund, kan der skrives i 
felterne. 
Udfyld oplysninger om vejen, og tryk på ”Gem” (disketten). 
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Opret trafiksnit 
 
Nu skal trafiksnit oprettes. Klik på blyanten under Trafiksnit. Nu bliver felterne skrivbare. 
 

 
 
Når de hvide felter står på en grøn baggrund, kan der skrives i felterne. 
 
Først skal man angive hvilken vej som trafiksnittet ligger på. Feltet Vej er et ”automatisk søgefelt”. 
Det betyder at når man begynder at skrive i feltet, foreslår feltet automatisk veje som indeholder det 
indtastede. Man kan f.eks. indtaste vejnummer eller noget af vejbeskrivelsen.  
 
I nedenstående eksempel har man skrevet Test, og nu vises alle de veje hvor Test indgår i 
vejbeskrivelsen.  
 

 
 
Feltet lokalitet er også et ”automatisk søgefelt”. I nedenstående eksempel har man skrevet * 
(stjerne) i feltet. Nu vises alle lokaliteter som ligger på den valgte vej. 
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Nu indtastes resten af oplysningerne om trafiksnittet. Bemærk at hvis cursoren rører ved en 
overskrift, så vises en beskrivelse af hvad feltet anvendes til. På nedenstående eksempel vises 
beskrivelsen til overskriften ”M”. 
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Når man er færdig med at oprette trafiksnittet, klikkes på ”Gem” (disketten). 
Nu kan næste trafiksnit oprettes. Klik på blyanten på den blanke linie under Trafiksnit. Nu bliver 
felterne skrivbare. 
 

 
 
Da det ofte er de samme oplysninger som skal angives på efterfølgende trafiksnit, kan man kopiere. 
Bemærk at der vises et kopi-ikon på allerede oprettede trafiksnit. 
 

 
 
Klikker man på kopi-ikonet, kopieres oplysninger om trafiksnittet ned til den tomme linie. 
I nedenstående eksempel er der trykket på kopi-ikonet, og efterfølgende er beskrivelsen, retning og 
kanal tilrettet. 
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Opret kombisnit 
 
Nu skal der oprettes et kombisnit. 
 
Processen er den samme som når almindelige trafiksnit oprettes. Klik på blyanten på den tomme 
linie. Kopier fra et eksisterende trafiksnit. Tilret beskrivelse, retning og kanal. Klik gem. 
 

 
 
Nu skal man fortælle hvilke trafiksnit som kombisnittet skal beregnes på grundlag af. 
Klik på ikonet i kolonnen ”K”. 
 

 
 
Nu kommer man til iMastra’s skærm til valg af trafiksnit.  
 
I nedenstående eksempel er der skrevet 88888880 i sted-id som søgekriterium, og der er klikket søg. 
Under fremsøgte trafiksnit ses de trafiksnit som opfylder betingelserne. 
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Da kombisnittet skal beregnes som summen af trafiksnittet mod centrum og trafiksnittet mod 
havnen, markeres disse 2 trafiksnit. Bemærk at de trafiksnit som markeres vises i listen ”Valgte 
trafiksnit”.  Nu klikkes ”Gem” og efterfølgende ”Luk vindue”. 
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I vinduet hvor trafiksnit oprettes, kan man nu se at ikonet til kombisnit er ændret, som tegn på at 
trafiksnittet er oprettet som et kombisnit. 
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