
Transportstyrelsen Förändringar i version 22 av datakatalogen  Sida 1 av 6 

Uppdaterad:  2013-02-21 

 
 

FÖRÄNDRINGAR I DATAKATALOG VERSION 22 

Detta dokument beskriver de förändringar som 

införts i version 22 av RDT-datakatalog.  
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Trafikregler 

Trafikregeltyp 3 (Tättbebyggt område och miljözon) 

Mall 3 

Texten för vägnätsanknytning som visas i exempelsamlingen har ändrats: 

 

Tidigare text: 

Sträcka 
Ska ej användas annat än för vägar som förbinder tättbebygda områden, då dessa vägar också ska 
vara tättbebyggt område. Gäller oftast över/underfarter under/över allmän väg. 
 
Ny text: 

Sträcka 
Ska ej användas annat än för vägar som förbinder tättbebygda områden, då dessa vägar också ska 
tillhöra tättbebyggt område. Gäller oftast över/underfarter under/över allmän väg. 
 

Trafikregeltyp 5 ( Förbud mot trafik med fordon) 

Mall #5 

Fras #6 

Frasen har avslutats på grund av mindre bra uppbyggnad som kan innebära att obligatorisk 

information inte kontrolleras i RDT. 

Fras #268 

Ny grundfras som ersätter fras #6. Se sammansatta begrepp för mer information. 

Format 

<trafikförbudstyp1> | <trafikförbudstyp2> 

Fras #183 

Värdeförrådet i CX är begränsat och ett behov finns att kunna skriva in en fritext. Därför har CX i 

frasen avslutats och ersatts med ett nytt sammansatt begrepp särskilda_ändamål som kan bestå av 

antingen CX eller FRITEXT.  

Tidigare format 

 [{Andra motordrivna | Motordrivna} <fordon-mm>... får dock föras på vägen [[under [tiden]] <tid>...] om det 
behövs för <CX>... .] 

 
Nytt format 
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[{Andra motordrivna | Motordrivna} <fordon-mm>... får dock föras på vägen [[under [tiden]] <tid>...] om det 

behövs för <särskilda_ändamål>... .] 

 

Trafikregeltyp 12 (Stannande och parkering samt villkor för parkering) 

Mall #38 

Fras #121 

Den sista punkten i frasen har flyttats så att den istället är placerad mellan de sista två 

hakparenteserna. 

Tidigare format 

 [<O> är dock <OA> [under högst <Q> i följd] [[och | endast] mot <AHC>] [under [tiden]] [<tid>...(och | 
samt)] [,] [<AV> [under [tiden]] <tid2>...(och | samt).]] 

 
Nytt format 

[<O> är dock <OA> [under högst <Q> i följd] [[och | endast] mot <AHC>] [under [tiden]] [<tid>...(och | 
samt)] [,] [<AV> [under [tiden]] <tid2>...(och | samt)].] 
 

Fras #217 

Frasen avslutas. 

Fras #218 

Frasen avslutas. 

Fras #220 

Frasen avslutas. 

Fras #221 

Frasen avslutas. 

 

Trafikregeltyp 13 (Stannande och parkering samt villkor för parkering) 

Mall #49 

Fras #204 

Frasen avslutas och ersätts med fras #269. 

Fras #205 

Frasen avslutas. 

Fras #206 

Frasen avslutas. 
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Fras #208 

Frasen avslutas. 

Fras #209 

Frasen avslutas. 

Fras #269 

Ny grundfras som ersätter fras #204. 

Format 

För parkering <läge>... ska avgift erläggas [enligt angiven taxa vid parkering på parkeringsplats försedd med 

parkeringsmätare eller motsvarande betalningsanordning]. 
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Begrepp och värden 

Sammansatta begrepp 

Kod: beteckning 

Nya exempel på det sammansatta begreppet beteckning som följer Transportstyrelsens 

rekommendationer. 

Tidigare exempel 

2080 2004:16 
20FS 2004:12 
VVFS 2004:8 
2660 1999 1/99 
2780 2002 Diarienr: 02/337 
2870 2002 33 § 436 

Nya exempel 

2080 2012:1 
2080 2012:2 
20TFS 2013:1 
20TFS 2013:2 

 

Kod: trafikförbudstyp1 

Nytt sammansatt begrepp. 

Namn 

trafikförbudstyp1 

Format 

<läge>... får [, med avvikelse från <andra_föreskrifter>...,] <endast_fordon> föras [i <U> 

färdriktning]. [Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen 

(1998:1276).] 

 

Kod: trafikförbudstyp2 

Nytt sammansatt begrepp. 

Namn 

trafikförbudstyp2 

Format 

<läge>... får [, med avvikelse från <andra_föreskrifter>...,] <AA_fordon> föras [i <U> färdriktning]. 

[Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).] 
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Kod: särskilda_ändamål 

Nytt sammansatt begrepp. 

Namn 

särskilda_ändamål 

Format 

<CX>|<FRITEXT> 

 

 

 

 

 


