
Mastra brugerdage 2016 – afrapportering. 
 
Vi havde igen i år flot fremmøde i Middelfart d.19.03.2016 og i Fløng d. 31.03.2016. Til mødet i 
Middelfart var vi over 30, og til mødet i Fløng over 20. 
 
Løseligt opdelt efter dagsordenen blev følgende diskuteret 
  
- Drift 
Driften har i det forløbne år været stabil. 
Der er på baggrund af brugerdagene blevet efterspurgt en liste over anvendelige 
operativsystemer/browsere i forbindelse med Mastra. Denne liste er nu etableret her: 
Anvendelige styresystemer og browsere 
Der var en del snak om baggrundskort. Det er ikke muligt at anvende Googles baggrundskort p.g.a. 
licensproblematikken. Fra næste version af Mastra vil det være muligt for Mastra kontaktpersonen i 
de enkelte kommuner at gå ind og skift mellem GSM-kortet (Geodatastyrelsen) og OSM-kortet 
(OpenStreetMap). Valget vil så være gældende for alle kommunens Mastra-brugere. 
 
  
- Statistik, Tællinger 
Der blev fremvist grafer over tællinger i Mastra. Graferne ligger som Bilag 1 i dette dokument.   
 
- Nye Æ10 faktorer 
Æ10-tallene har i forbindelse med de nye faktorer gældende fra 2016 ændret navn: 
 
Æ10BY bliver til Æ10lav 
Æ10SS bliver til Æ10høj 
 
Dokumentationen ligger under Dokumentation / Vejledninger: 
Nye Æ10-faktorer2016 
Æ10høj eller Æ10lav - eksempler 
 
Der fremkom et forslag om, at man på de enkelt tællesnit/tællesteder skulle kunne markere, 
hvorvidt Æ10lav eller Æ10høj skal anvendes – det overvejes. 
 
- Nye Cykel-faktorer og Trafiktyper 
Der er kommet nye cykelfaktorer pr. 01.01.2016 – og dertil 2 nye trafiktyper. De 4 ”gamle” 
 
BY  By- og lokaltrafik 
BYNÆR Cykeltrafik i bynært område 
LAND  Landtrafik 
FERIE  Ferie- og sommerlandstrafik 
 
er blevet suppleret med 
 
PENDLER Pendlerrute f.eks. SuperCykelsti 
SKOLEVEJ Skolevej 
 
Der er ikke i forbindelse med de nye trafiktyper foretaget nogen tilpasning af de eksisterende 
trafiktype-tilknytninger i Mastra. Hvis man derfor har cykel-tællesteder, hvor trafiktypen er lagt fast, 
og man ønsker at skifte til en af de nye trafiktyper, skal man selv gøre det i Mastra. Husk at de nye 
trafiktyper først gælder fra 2016. 
 
-Ny ”køretøjsart” FODGÆNGER 
Der er nu apparater på markedet, der kan tælle fodgængere, og de kan snart registreres i Mastra. 
Der er i første omgang kun 2 trafiktyper, da det har knebet med at finde permanente tællinger af 
fodgængere til de nødvendige opregningsfaktorer – de 2 trafiktyper, INDKØB og REKREATIV, er 
skaffet ud fra tællinger på henholdsvis Amagerbrogade og Islands Brygge, som Københavns 

http://vej08.vd.dk/mastra/mastradok/dok/MastraPlatforme08042016.pdf
http://vej08.vd.dk/mastra/mastradok/dok/NyeAE10faktorer2016.pdf
http://vej08.vd.dk/mastra/mastradok/dok/AE10VoresBedsteGaet.pdf


Kommune beredvilligt har stillet til rådighed. 
Det er planen at tage trafiktyperne (og de dermed tilknyttede opregningsfaktorer) op til revision, når 
der er kommet en passende mængde fodgænger-tællinger i Mastra. 
 
Der ligger allerede i dag data fra fodgænger-tællinger, som venter på at komme i Mastra. 
 
- Web-service til indsendelse af VbV-målinger 
Der vil i Mastra i år blive åbnet op for, at man kan indsende data via en web-service. Servicen er 
beregnet til enkeltkøretøjsdata (VbV), og henvender sig primært til service-bureauer (Atki, ITS-
teknik, Cibos). 
  
- CountOnMe-udskrifter 
 
På brugerdagen i Fløng blev udskrifter fra CountOnMe livligt debatteret – Knud Jensen fra 
Frederikshavns Kommune havde medbragt eksempler på udskrifter, som efterspurgtes i 
kommunen i forbindelse med bl.a. vurdering af skoleveje. 
 

 
 
Konklusionen må nok blive, at der er behov for endnu en rapport med ”aggregerede” (samlede) 
data. Mastra har i dag rapporten ”Opregnede tal, et snit, et år”, og den kunne så suppleres med en 
rapport med aggregerede tal, som dels fokuserede på antal om morgenmyldretiden (06-07,07-
08,08-09), på hastighedsforholdene omkring hastighedsgrænsen, og på opdelingen i 
køretøjsklasser på et mere samlet niveau end de 13 klasser (EUR13), som er den gængse visning 
i Mastra i dag. 
 
Mastra-gruppen vil arbejde videre med sagen. 
 
      
- Normaler 
 
Der blev på brugerdagene vist eksempler på ”normaler”, som bliver en del af Mastra fremover. 
Normaler opdeles i hastigheds-normaler og køretøjsart-normaler. Normalerne etableres ved for 
kommunerne samlet at finde gennemsnitlige fordelinger af procent-antal i hastigheds-klasser og i 
køretøjsklasser. Normalerne vil kunne bruges i forbindelse med datakontrol, og vil give 
kommunerne et sikrere grundlag at vurdere deres tællinger ud fra.  
 
Der vil komme normal-procenttal på rapporterne ”Hastighed, hovedresultater” 
og ”Køretøjsklassifikation, hovedresultater”, og der bliver et nyt skærmbillede under ”Udtræk”, hvor 
man vil kunne se tidligere års målinger grafisk sammenholdt med normalerne. 
 



Der var på møderne stor interesse for normalerne. 
 
  
- Køretøjsklassifikation ved slangetællinger 
 
I rigtigt mange år er køretøjs-klassifikation med slange-tællere herhjemme blevet udført som 
EUR13: 
 
Mastra målingstype Køretøjsart Beskrivelse 

KK ARC 400 A400-01 Person- og varebiler 

KK ARC 400 A400-02 Lastbil 2akslet 

KK ARC 400 A400-03 Lastbil 3akslet 

KK ARC 400 A400-04 Lastbil 4akslet 

KK ARC 400 A400-05 Lastvognstog 2/1-3 

KK ARC 400 A400-06 Lastvognstog 3/2-3 

KK ARC 400 A400-07 Sættevogn 2/1 

KK ARC 400 A400-08 Sættevogn 2/2 

KK ARC 400 A400-09 Sættevogn 2/3 

KK ARC 400 A400-10 Sættevogn 3/1-2 

KK ARC 400 A400-11 Sættevogn 3/3 

KK ARC 400 A400-12 Busser 

KK ARC 400 A400-13 Andre køretøjer 

 
Klassifikationen er ikke længere tidssvarende, moderne slangetællere som MetroCount og EVR 
kan f.eks. måle cykler samtidig med motorkøretøjer. De danske repræsentanter for slange-apparat 
fabrikanterne bedyrer, at de er i stand til at implementere en ny konfiguration, som måtte have bred 
opbakning blandt kommunerne. Da der ikke umiddelbart findes andre fora, hvor den slags 
diskuteres og besluttes, blev det behandlet på brugermøderne. Det resulterende forslag til ny 
klassifikation se nu således ud: 
 

 
 
Vi modtager stadig gerne kommentarer og input til den foreslåede køretøjsklassifikation. Omkring 1. 
juni vil vi gå videre til slangeapparat-leverandørerne med forslaget. 
   
 
- Stræknificering 
 
Der er stadig stor interesse for stræknificeringen, og det var på møderne klart, at der er behov for 
noget kursus/oplæring for at flere kan komme i gang med at få deres trafiktal vist som 
strækningstal - Mastra-teamet vil vende tilbage med forslag til, hvordan og hvornår det vil blive 
afholdt.   
 
- Øvrige emner berørt på møderne 
 

- Hastighed af lange køretøjer 
Der blev savnet mulighed for at se hastigheden af de lange køretøjer i kMastra. Vi vil fra 
den kommen version sørge for, at de kombinerede køretøjsarter LASTBIL (køretøjer over 



580cm) og L_LASTBIL (køretøjer over 1250cm) bliver tilgængelige i listen over 
Køretøjsarter på kMastras Rapport-side; hvis man vælger en af disse kombinerede 
køretøjsarter, kan man bruge de almindelige hastigheds-rapporter til at få de ønskede 
oplysninger. 

 

 
 

- Mulighed for at skifte baggrundskort 
I næste version af Mastra vil der blive åbnet op for, at den Mastra-ansvarlige i hver 
kommune kan vælge mellem Geodata-styrelsens kort og OpenSteetMap. Dette valg vil så 
gælde for alle kommunens Mastra-brugere. 

 
 

- C/K-faktorkurver i dokumentationen 
Er etableret 

 
- Nøgletal på kort: Trafikudvikling ÅDT/HDT i periode 

Der blev stillet forslag om at man som tema i Nøgletal skulle kunne vælge udvikling af HDT 
 og ÅDT. Det vil blive implementeret. 
 

- Mulighed for at ”plukke” tællelokaliteter til tællere  
Der var livlig diskussion om problemerne med at få samlet relevant materiale samme til de 
tællere/servicebureauer, som skal udføre et tællearbejde som f.eks. årets periodiske 
tællinger i en kommune. Vi har noteret os, at det er noget, der efterspørges. 
 

- ”Erfaringsbank” under Vejledninger 
Vil blive implementeret i forbindelse med næste version. Der vil fra start ligge 2 dokumenter: 
1. Usikkerhed på antals-tælling 
2. Om køretøjs-klassifikation og usikkerhed 

 
- Fravælg nøgletal både midlertidig og mere permanent 

Vil blive etableret i forbindelse med næste version 
 

- Nøgletal på kort: Link til kMastra (Haderslev) 
- Vil blive etableret i forbindelse med næste version 

 
- Stræknificerede tal: C/K er fejlagtigt med i Tællinger 

Vil blive rettet i næste version 
 

- Password udløb er generende 
Der vil nu blive åbnet op for, at den Mastra-ansvarlige i hver kommune kan vælge, at 
password-udløb ikke skal gælde for de af kommunens brugere, som kun har SE-rettigheder. 
 

- Filsortering i kMastra (Søg målinger) 
Der blev givet udtryk for, at filsorteringen i Søg målinger i kMastra ikke er logisk. Det vil vi 
kigge på. 
 

- Kun ét kort – Unikort 
Der er en del forskellige kort-applikationer i menuen under Kort, og der blev spurgt, om det 
ikke var muligt at samle dem under et – Unikort. Det vil vi arbejde hen imod. 
 

  



 
- kMastra: Samle flere udskrifter i en samlet udskrift 

Vil være med i næste udgave af Mastra. 
 

- Måske behov for at indlæse tællefiler baseret på regneark. 
Mastra kan nu importere data i Excel-regneark. Det er foreløbigt etableret for regneark i 
Kbh. kommunes format baseret på data fra tælleplader. Kommunerne opfordres til at 
indsende eksempler på Excel-formater med trafiktal, som de ikke kan få i Mastra på anden 
vis. 
 

- Adgang til rette-skærmbillede med stræknificerede trafiktyper 
I forbindelse med, at kommunerne får etableret en strækningsopdeling af deres vejnet, som 
det sker i forbindelse med stræknificering at trafiktal, åbnes mulighed for også at koble 
andre parametre op på disse strækninger, f.eks. trafiktyper. Det vil vi have være 
opmærksomme på. 
 

- Stræknificerede trafiktal bør være tilgængelige via wfs-tjeneste. 
Vil blive føjet til listen over Mastra udviklingsaktiviteter. 
 

- Kryptiske fejlmeddelelser 
De fejlmeddelelser, som Mastra-brugerne fra tid til anden løber ind i, er ikke altid lige 
forståelige – vi vil løbende gøre end indsats for at fange de meddelelser, som stammer fra 
database og andre tekniske komponenter, og forsøge at levere dem til brugerne i et mere 
forståeligt sprog. 

  



Bilag 1 
Opgørelse over antal talte snit-dage for forskellige køretøjsarter og tælle-typer, 
Vejdirektoratet versus Kommunerne 
 
(Enheden snit-dage: 1 snit-dag svare til et spor-snit (snit med kanalnummer) 
talt 1 dag.) 
 

 
 



 
 

 



 
 
 


