
Vejledning til KomSe Administrations-skærm   

KomSe, eller KomSeTrafiktal, er Mastras bud på en web-applikation, som kan vise en vejbestyrers 

tællinger overfor borgerne.    

Applikationen er tænk anvendt i forbindelse med vejbestyrerens eksisterende web-portal eller 

hjemmeside, hvorfra borgerne så kan benytte et link, som starter KomSeTrafiktal.   

KomSeTrafiktal-applikationen kører centralt hos Vejdirektoratet.   

En vejbestyrers Mastra-brugerne har mulighed for at redigere i det, som bliver vist i KomSeTrafiktal. 

Både vejbestyrerens egne data og vejdirektoratets data kan vises.   

Trafiktallene kan udstilles som punkt-tal ud fra tællingerne, eller som strækningstal - dette sidste 

kræver, at man har gennemført en stræknificering under ”Udtræk/Stræknificering af trafiktal” Når man 

starter KomSe administrationen, kommen man ind i følgende skærmbillede:   

   

   

En profil skal her betragtes som en udgave af det, som man vil offentliggøre – det er muligt at have 

flere profiler. Som udgangspunkt er der oprettet en profil for hver vejbestyrer, som hedder ”Hele 

kommunen”.   

Ved hjælp af knappen ”Opret profil” kan man skabe en ny profil – det eneste med skal indgive er 

profilens navn   

   

Hvis man skal se/rette i en profil, bruger man ”Se/ret profil”   

   

   

Punkt-data:   



Man kan taste * i ”Navn(*)” for at få en liste med eksisterende profiler frem. Når man har valg sin profil, 

får man et kort frem med profilens område, og til venstre i kortet en boks med de definitioner, som er 

gældende for profilen. Med ”Slet”-knappen kan man slette en hentet profil.   

   

   

Forklaringer til boksen:   

   

Profil   Navnet på profilen   

Overskrift   Overskriften på KomSeTrafiktal-applikationen   

Kortadresse   Her kan angives URL til alternativ kortleverandør   



Overlay (Kortadresse)  Hvis der er ’flueben’ i dette felt, vil indholdet af Kortadresse blive benyttet 

som et supplerende baggrundskort, som lægges oven på det almindelige 

baggrundskort. Det kan fx være info om vejtype eller vejstatus.  

Vis VD-data   Om Vejdirektoratets tællinger skal vises. Hvis valgt vises data for de 3 

seneste år, ikke indeværende.   

Vis indeværende år   Hvis valgt vises vejbestyrerens tællinger for indeværende år.      

Tidligere år   År tilbage minus indeværende, hvor data skal vises   

Hjørnekoordinater   Aflæser det viste korts hjørner til felterne under   

Venstre   UTM32 X-koordinat venstre kant af kort   

Højre   UTM32 X-koordinat højre kant af kort   

Nedre   UTM32 Y-koordinat nederste kant af kort   

Øvre   UTM32 Y-koordinat øverste kan af kort   

Motorkøretøjer   Hvis valgt kan ÅDT for motorkøretøjer vises   

Gennemsnitshastighed   Hvis valgt kan gennemsnitshastighed vises   

Cykler   Hvis valgt kan ÅDT for cykler vises   

Lastbiler   Hvis valgt kan ÅDT for lastbiler vises   

Hverdagsdøgntrafik 

(HDT)   

Hvis valgt kan hverdagsdøgntrafik vises   

Julidøgntrafik (JDT)   Hvis valgt kan julidøgntrafik vises   

85% fraktil (hastighed)   Hvis valgt kan 85% hastighedsfraktilen vises   

Nøgle   Indgår i URL til KomSeTrafiktal, ikke redigerbar   

Vis URL   Viser det link, som skal benyttes til KomSeTrafiktal   

Gem   Gemmer ændringerne til profilen   

   

   

Øvrige muligheder i administrations-skærmbilledet   

   

For visning af data for tidligere år er der indlagt en karens-periode på én måned, således at, f.eks., 

data fra 2018 først bliver vist fra 01.02.2019. Dette er gjort for at give kommunerne mulighed for at 

gennemgå tællingerne, inden de vises på kortet. Denne karens-periode gælder dog ikke, hvis man har 

valgt ”Vis indeværende år”   

   

   

Øvrige muligheder i KomSe Administration   

   



   
   

   

   

   

Vis resultater i KomSe   

Starter skærmen, som viser hvordan den valgte profil vil præsentere sig for borgerne. Det er det ”ægte” 

link, der anvendes, så udgaven er 100% identisk med det, der kan blive gjort tilgængelig via nettet.   

   

   

Skift til luftfoto   

Det er muligt at få baggrunds-kortet vist som luftfoto.   

   

Hjælp til brug af kort   

Her er nyttige tips til hvordan man opererer i Mastra kort-applikationer.   

   

Udskriv   

Udskriv det i browseren viste på en tilsluttet printer.   

   

Hent data   

Henter data fra nøgletalsdatabasen på de tællesteder, som kan indgå i det viste i KomSeTrafiktal.   

Også de tællinger, som ikke vil blive vist i KomSeTrafiktal p.g.a begrænsningerne via ”Tidligere år vist” 

og ”Vis indeværende år”, vil være på kortet.   

   

Filter   

   

   
   

Det er muligt i redigeringsarbejdet i KomSe Admininistration at begrænse de tællinger, der bliver vist, 

via Filter. Man kan begrænse på administrativt vejnr, vejdel, bestyrer, periode (fra- og til-år), køretøjsart 

og gruppe.   

   



Det er vigtigt at holde for øje, at Filteret begrænser det, der arbejdes på i KomSe Administrationen, ikke 

det, der bliver resultatet i KomSeTrafiktal.   

   

   

Værktøj   

   

   
   

I Værktøj vælger man hvad man vil have vist af nøgletal i KomSe Administrationen – der kan vælges 

mellem ÅDT og Hastighed, hvor Hastighed gælder for motorkøretøjer.   

   

Skjul alle / Vis alle   

Det er muligt individuelt at fravælge de tællinger, man ikke ønsker skal ses i KomSeTrafiktal, se 

nedenfor. Med ”Vis alle” fjerner man alle de individuelle fravælg, man har foretaget – med ”Skjul alle” 

fravælger man alle ens tællingerne, så kun Vejdirektoratets vil blive vist. ”Skjul alle” kan være nyttig, 

hvis man arbejder på en profil, hvor kun nogle enkelte tællinger skal vises – her kan man så 

efterfølgende tilvælge disse tællinger individuelt.   

   

Individuelt fravalg / tilvalg af tællinger   

Hvis man ”klikker” på en tælling på kortet i KomSe Administrationen, har man mulighed for at vælge, 

om den skal vises i KomSeTrafiktal   

   

   
   



Hvis ”Vises i KomSe” er krydset af, vil tællingen blive vist i KomSeTrafiktal – med mindre de valgte 

begrænsninger i profilen tilsiger, at den ikke skal vises.   

   

Strækningsdata:   
   
Der er færre muligheder i KomSe Admin, når det drejer sig om Strækningsdata, primært fordi de valg, 

man kan foretage i forbindelse med Punkt-data, er truffet i forbindelse med at man har stræknificeret 

sine trafiktal.   

   

   
   

Primært drejer det sig om at vælge hvilke af de opregnede tal - ÅDT, HDT, JDT, Æ10 og ÅDT for 

lastbiler – man vil have udstillet. Hvis man vælge at udstille alle de opregnede tal, vil resultatet se ud 

som følger:   
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