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FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG 

VERSION 17 

Detta dokument beskriver de förändringar som 

har införts i version 17 av RDT-datakatalog.  
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Trafikregler 

Trafikregeltyp 6 (Förbud mot eller påbud att svänga eller köra i viss 

riktning) 

Mall #6  

 

Hittillsvarande beskrivning:  
”Med detta alternativ beskrivs hur fordon får föras eller svängas i en korsning. För 

vägnätsanknytningens skull krävs att det finns två länkar, en ingående länk där svängen börjar och en 

utgående länk där svängen slutar. Om det saknas en utgående länk kan istället mall #36 användas.”. 
Orden ”föras eller” tas bort för att inte sammanblandning ska ske med Förbud mot infart, där mall 
#35 är tänkt att användas. 
 
Ny beskrivning:  
”Med detta alternativ beskrivs hur fordon får svängas i en korsning. För vägnätsanknytningens skull 

krävs att det finns två länkar, en ingående länk där svängen börjar och en utgående länk där svängen 

slutar. Om det saknas en utgående länk kan istället mall #36 användas.”. 

 
 

Mall #31  

Hittillsvarande beskrivning: 
”Med detta alternativ uttrycks förbud eller påbud att köra i en viss riktning”. 

 
Ny beskrivning:  
”Med detta alternativ uttrycks förbud eller påbud att köra i en viss riktning längs en väg/gata.”. 

 

Mall #35  

Hittillsvarande beskrivning:  
”Med detta alternativ uttrycks förbud att "föras in" på. Kräver länk att "föra in på" för 

vägnätsanknytningens skull. Om sådan länk saknas kan istället mall 36 användas.” 

 
Ny beskrivning:  
”Med detta alternativ uttrycks förbud mot infart. Används vid förbud mot infart från en plats på 

NVDB-vägnätet till en utgående länk (normalt alltså från en korsning mellan NVDB-länkar till en av 

de utgående länkarna).”. 
 

Mall #36 

Hittillsvarande beskrivning:  
”Med detta alternativ uttrycks förbud eller påbud för fordon med en viss färdriktning att göra U-sväng 

mitt på vägen/gatan eller att svänga av vägen.”. 
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Ny beskrivning:  
”Används vid förbud/påbud för fordon, eventuellt med en viss färdriktning, att göra en fordonsrörelse 

av angivet slag mitt på en vägsträcka, d.v.s. mitt på en länk på NVDB-vägnätet. 

 

Exempel på sådan rörelse: U-sväng mitt på vägsträckan eller högersväng/vänstersväng till ett 

angränsande område utanför NVDB-vägnätet.  

Denna mall har konstruerats för att ta hand om de svängfall då en utgående länk saknas och det därför 

inte går att göra en vanlig svängutbredning till en angränsande länk, d.v.s. när mall #35 inte kan 

användas. Likaså tar man här hand om det fall som gäller en U-sväng, då det inte går att göra en 

svängutbredning därför att man befinner sig mitt på en vägsträcka.”. 
 
 

Mall #46 

Fras #184 

Hittillsvarande format: 

#184 <läge1>... får fordon inte föras in <läge2>... . [Förbudet gäller även ledande av 
<FORDON_SOM_LEDS>... .] [Förbudet gäller [i övrigt] inte sådana trafikanter som anges i 1 
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).] 
 
Nytt format (<N> har lagts till):  
#184 <läge1>... får fordon inte föras in <N> <läge2>... . [Förbudet gäller även ledande av 
<FORDON_SOM_LEDS>... .] [Förbudet gäller [i övrigt] inte sådana trafikanter som anges i 1 
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).] 
 
 

 

 

Mall #51 

En helt ny mall har tagits fram för att klara förbud mot infart från en NVDB-länk till en plats utanför 

NVDB-vägnätet. Mallen är till sin struktur exakt lika som mall #46, men med den skillnaden att den 

nya mallen ska användas vid förbud mot infart från en NVDB-länk till en plats utanför NVDB-

vägnätet. Mall #45 används vid förbud mot infart i den motsatta riktningen.  Den nya mallens 

utseende: 

Beskrivning 

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

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

aktuellt för denna mall. 

OBS om den förbjudna infarten riktar sig till en plats där det finns en NVDB-länk bör istället mall 

#35, eller i vissa fall mall #46, användas. 

 

Fraser 
#266 <läge1>... får fordon inte föras in <N> <läge2>... . [Förbudet gäller även ledande av 
<FORDON_SOM_LEDS>... .] [Förbudet gäller [i övrigt] inte sådana trafikanter som anges i 1 
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).] 
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I exempelsamlingen blir bilden lika som för mall #46, och texten i högra kolumnen blir följande: 

Sträcka 

Sida (Obligatorisk) 

I exemplet får fordon längs den röda linjen inte göra infart till en plats utanför NVDB-vägnätet på 

vägens östra sida. 

 

#267 <BTR-DATA>… 

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

komplettering. 


