
Afrapportering fra Mastra Brugermøder 19.04.2012 i Middelfart og 
24.04.2012 i København. 

Der var begge steder stort fremmøde, i Middelfart var vi godt og vel 30, i København godt og vel 20. 

Der var god stemning og en fin vilje til at deltage i diskussionerne, og vi i Mastra-gruppen fik en række 

input til forbedringer og udbygninger af Mastra-programmellet. 

På det praktiske plan noterer vi os, at vi er lokalemæssigt udfordret – vi kan dårligt være flere i 

Middelfart. I København har vi lidt bedre muligheder. Det er vigtigt, at alle tydeligt kan se hvad der 

foregår ved demonstrationer på projektor-tavlen. Det skal overvejes, om hele seancen forløber bedre i 

kursus-lokale, hvor det, som nu forgår på projektor-tavle, kan vises via skærmene på bordene – 

problemet er så, at folk kan kommer til at sidde med ryggen til hinanden. 

Mastra-mæssigt har vi noteret følgende: 

- I kMastra ønskes mulighed for at kunne se hver ugetælling inden for et år opregnet til 

årsdøgnstrafik for at kunne følge en udvikling. 

- For hastighedsregistreringer er der et udestående problem med steder, hvor der anvendes 

variable hastigheds-begrænsninger. F.eks ud for skoler, hvor der fra f.eks. 7:30 til 8:30 er 

nedsat hastighedsgrænses. 

- Den kommen WFS-service til overførsel af trafiktal til GIS-systemer skal kunne dække flere år. 

- Det skal undersøges, om Mastra kan bruge CVF som alternativ til vejman.dk til at hente lokale 

vejnavne – det er specielt relevant for RoSy-kommuner. 

- i kMastra er ønske om en markering af, om en tælling er kommet umarkeret gennem Mastra’s 

datakontrol – datakontrollen har op til nu været forbehold iMastra kunderne. 

- Der rapporteres om stor spredning på svartiden for indsendelse af tælle-filer til Mastra. Vi bør 

overveje af logge svartiderne. 

- Når en vej auto-oprettes i kMastra, får den vejdel 9. Det bør undersøges, om vi kan ændre det 

til 0, så man er fri for også at rette det. 

- Det skal overvejes, hvordan Mastra kan håndtere ”Anbefalet hastighed”. 

- Nøgletals-databasen indeholder i dag kun T-snit. Det bør undersøges, om det er muligt at 

inkludere de retnings-snit, som anvendes i forbindelse med fart-visere - der ikke nødvendigvis 

talt i den modsatte retning. 

- Der er et behov for at kunne registrere fodgængere i Mastra 

- Trafiktype-bestemmelse: Bestemmelsen af trafiktyper for køretøjsarter forskellig fra 

motorkøretøjer kræver angivelse af en vejtype, som opdelt efter tælleår er 

 

 
 
 
 
  
 
 
  

      
 

 

   

   

   

Vejtype Tælleår-fra Tælleår-til 

Motorvej 1970 2008 

Kommunevej 1970 2008 

Mindre amtsvej/øvrige statsveje 1970 2008 

Større amtsvej/øvrige statsveje 1970 2008 

Øvrige statsveje 2009 2050 

Motorvej 2009 2050 

Stor kommunevej 2009 2050 

Lille kommunevej 2009 2050 

 



 

 
         Det skal overvejes i stedet at anvende vejklasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Præsentationen af KomSeTrafiktal gav anledning til en række ændringsforslag, som vi er i 
gang med at implementere. Der er udpeget 5 test-kommuner, som vil blive kontaktet når 
vores interne aftestning er tilendebragt. 
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Trafikvej, gennemfart land 

Trafikvej, fordeling land 

Lokalvej, primær land 

Lokalvej, sekundær land 

Lokalvej, tertiær land 

Trafikvej, primær by 

Trafikvej, sekundær by 

Lokalvej, primær by 

Lokalvej, sekundær by 

Lokalvej, tertiær by 

 


