
Transportstyrelsen Förändringar som införts i version 11 av datakatalogen  Sida 1 av 5 

Uppdaterad:  2010-04-07 

 
 

FÖRÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT INFÖRAS I 

DATAKATALOG VERSION 11 

Detta dokument beskriver förändringar som har 

införts i version 11 av RDT-datakatalog.  

SLUTGILTIG VERSION  
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Enkla begrepp 

2.23 Kod: AO 
Hela begreppet avslutas eftersom det inte används någonstans. 

 

2.31 Kod: BeslutsmyndighetTyp 
Förändring: Värdet har förändrats (tidigare värde var Vägverket). 

Kod Värde Kommentar 

1 Övriga statliga 
myndigheter 

Förändrats 

 

2.45 Kod: CX 
Förändring: Nytt värde + avslutat värde 

Kod Värde Kommentar 

6 parkering på den 
anordnade 
parkeringsplatsen 
(garage eller 
liknande) på A-gatan 

AVSLUTAS 

8 parkering på den 
anordnade 
parkeringsplatsen 

Nytt värde 

9 parkering i 
garagebyggnaden 

Nytt värde 

2.46 Kod: D 
Förändring: Avslutat värde 

Kod Värde Kommentar 

1 gångfart AVSLUTAS 

 

2.67 Kod: L1 
Förändring: Nytt värde 

Kod Värde Kommentar 

314 Trafikverket Nytt värde 

 

2.68 Kod: L2 
Förändring: Nytt värde 

Kod Värde Kommentar 

314 Trafikverkets Nytt värde 
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2.87 Kod: Q 
Förändring: Nya värden. 

Kod Värde Kommentar 

217 8 dygn  

218 9 dygn  

219 10 dygn  

220 11 dygn  

221 12 dygn  

222 13 dygn  

223 14 dygn  

224 15 dygn  

225 16 dygn  

226 17 dygn  

227 18 dygn  

228 19 dygn  

229 20 dygn  

 

2.100 Kod: X 
Förändring: Nytt värde 

Kod Värde Kommentar 

9 Trafikverkets Nytt värde 
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Sammansatta begrepp 

5.44 Kod: stanna_parkera_förbud_tid 
Förändring: Den gulmarkerade brödtexten {[Under [tiden]] | På | Klockan | Den} läggs till i början. 

Format 

{{[Under [tiden]] | På | Klockan | Den}{<tid>...(och | samt)} får <fordon-mm> inte <O>} 

 

5.21 Kod: förbud_att_stanna_parkera 
Förändring: Gulmarkerade punkter har lagts till och en frivillig punkt har tagits bort (rödmarkerad). 

 

Tidigare format 

Format 

får [<fordon-mm>...] [samt] [<fordon_med_totalvikt>] [, med avvikelse från <andra_föreskrifter>...,] 

inte <O> [<datumparkering>] [[under [tiden]] <tid>...(och | samt)][.] [Förbudet ger inte rätt att stanna 

där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).] 

[<dock_stanna_tid>][.] [<stanna_förbud_tid>] 

 

 

Nytt format 

 

Format 

får [<fordon-mm>...] [samt] [<fordon_med_totalvikt>] [, med avvikelse från <andra_föreskrifter>...,] 

inte <O> [<datumparkering>] [[under [tiden]] <tid>...(och | samt)][.] [Förbudet ger inte rätt att stanna 

där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).] 

[<dock_stanna_tid>.] [<stanna_förbud_tid>.] 
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Trafikregeltyper 

7.1.6 Förbud mot eller påbud att svänga eller köra i viss riktning 

(Trafikregeltyp #6) 

Mall#31 

Ny regel: 

<AA> skall bara användas en gång i en och samma fras (#7). Om <AA> skall representera "endast" 

ska värdet placeras efter brödtexten "föras". Om <AA> skall representera "inte" ska värdet placeras 

före brödtexten "föras". 

 

 

Tidigare funktionsbeskrivning: 

Med denna mall uttrycks förbud mot infart när en länk saknas avseende den plats varifrån infarten är 

förbjuden. I RDT-handboken – Exempelsamling mallbaserade trafikföreskrifter, visas det fall som är 

aktuellt för denna mall. 

OBS om den förbjudna infarten utgår från en länk bör istället mall #6 användas. 

 

Ny funktionsbeskrivning: 

Med denna mall uttrycks förbud mot infart när en länk saknas avseende den plats varifrån infarten är 

förbjuden. I RDT-handboken – Exempelsamling mallbaserade trafikföreskrifter, visas det fall som är 

aktuellt för denna mall. 

OBS om den förbjudna infarten utgår från en länk bör istället mall #35 användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


