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FÖRÄNDRINGAR I DATAKATALOG VERSION 25 

Detta dokument beskriver de förändringar som 

införts i version 25 av RDT-datakatalog.  

SLUTGILTIG VERSION 

 
 

 

 

 



Transportstyrelsen Förändringar i version 25 av datakatalogen  Sida 2 av 5 

Uppdaterad:  2014-11-04 

 

 

Trafikregler 

Förklaring till att många fraser betraktas som förändrade 
På grund av att det sammansatta begreppet <läge> har förändrats och används i många fraser, 

markeras dessa fraser som förändrade. 

 

Trafikregeltyp 4 – Cirkulationsplats 
Nytt namn: Cirkulationsplats eller cykelöverfart 

Tidigare funktionsbeskrivning 

Detta avsnitt gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket punkt 4, trafikförordningen 

(1998:1276). Enligt denna punkt kan man föreskriva att en viss plats skall vara cirkulationsplats. I 

vissa fall kan det vara aktuellt med särskilda trafikregler för cirkulationsplatsen, till exempel att 

stopplikt skall gälla i viss tillfart till cirkulationsplatsen. Sådana särskilda trafikregler föreskrivs med 

stöd av någon av punkterna i 10 kap. 1 § andra stycket, trafikförordningen.  

 

Ny funktionsbeskrivning 
Detta avsnitt gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket punkt 4, trafikförordningen 
(1998:1276). Enligt denna punkt kan man föreskriva att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller 
cykelöverfart. I vissa fall kan det vara aktuellt med särskilda trafikregler för cirkulationsplatsen, till 
exempel att stopplikt skall gälla i viss tillfart till cirkulationsplatsen. Sådana särskilda trafikregler 
föreskrivs med stöd av någon av punkterna i 10 kap. 1 § andra stycket, trafikförordningen. 

 

Mall 52 

Ny mall med vägnätsanknytning i form av punktutbredning. 

Exempel: 

Delen av A-gatan mellan 00 och 00 meter norr om korsningen med B-gatan ska vara cykelöverfart. 

Den del av A-gatan som anges i kartan ska vara cykelöverfart. 

De delar av A-gatan som anges i kartan i bilagan till dessa föreskrifter ska vara cykelöverfarter. 

Fras 275 

Ny grundfras. 

<cykelöverfart> 

Fras 276 

Frasen använder begreppet BTR-DATA och är reserverad för Transportstyrelsens arbete med 

BTRkomplettering. 
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Trafikregeltyp 16 - Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, 

fordonståg eller last än som annars gäller 

Mall 20 

Det finns ett behov att för ett större område kunna ange längd/bredd begränsning. I nuläget finns 

det bara sträckutbredning som vägnätsanknytning. Vi lägger därför även till vägnätsanknytning i form 

av vägnätsanknytningsområde.  

Begrepp 

Kod: ZC 
Nytt begrepp för cykelöverfart. 

Kod Värde 
1 cykelöverfart 

2 cykelöverfarter 

 

 

Kod: V 
Dessa värden skulle ha avslutats i en tidigare version men kommer att avslutas i samband med denna 

version. Värdena avslutas eftersom de saknar motsvarighet i trafikförordningen. 

Kod  Värde  
3  tillfälliga lokala trafikföreskrifter  

4  tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter  
5  tidsbegränsade föreskrifter  
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Sammansatta begrepp 
 

förbud_mot_eller_påbud_att_svänga_eller_köra1 
Det sammansatta begreppet var tänkt att användas i en fras som till slut inte skulle användas. Den 

kommer därför att avslutas. 

 

förbud_mot_eller_påbud_att_svänga_eller_köra2 
Det sammansatta begreppet var tänkt att användas i en fras som till slut inte skulle användas. Den 

kommer därför att avslutas. 

 

läge 
Förändrad för att möjliggöra platsbeskrivning enligt karta/kartbilaga. 

Tidigare format 

<plats> | <sträcka> | <korsning> | <korsning_körbana> | <korsning12> | <område> 

 

Nytt format 

<platskarta> | <plats> | <sträcka> | <korsning> | <korsning_körbana> | <korsning12> | 

<område> 

 

platskarta 
Ett nytt sammansatt begrepp har tillkommit för att möjliggöra platsbeskrivning enligt 

karta/kartbilaga. 

Funktion 

Används i de fall där karta beskriver att en trafikregel ska gälla för en viss plats, exempelvis att en 

plats ska vara cykelöverfart. 

Format 

{På den del | På de delar |Den del | De delar} av <VÄG> som anges i {kartan | kartan i bilagan  till dessa 

föreskrifter} 
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cykelöverfart 
Ett nytt sammansatt begrepp har tillkommit för cykelöverfart. 

Format 

<cykelöverfart1>|<cykelöverfart2> 

 

cykelöverfart1 
Ett nytt sammansatt begrepp har tillkommit för cykelöverfart. 

Format 

Delen av <VÄG> <LÄGESBESKRIVNING> ska vara <ZC> [<lägesprecisering>].  

 

cykelöverfart2 
Ett nytt sammansatt begrepp har tillkommit för cykelöverfart. 

Format 

<läge>... ska vara <ZC> [<lägesprecisering>]. 

 


