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FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG 
VERSION 8 

Detta dokument beskriver de förändringar som 
har införts i version 8 av RDT‐datakatalog. 
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Förändringar i BTRteknisk beskrivning 

Trafikregeltyp 20, Mall 26 
Följande vägnätsanknytning har lagts till:  
 
Sträckutbredning utan sida och utan riktning  
 
 
 

ORDNINGSDAG 
 
Nya värden: 
1:a helgfria måndagen i månaden", "2:a helgfria måndagen i månaden", "3:e helgfria måndagen i 
månaden", "4:e  helgfria måndagen i månaden", "1:a helgfria tisdagen i månaden", "2:a helgfria 
tisdagen i månaden" ... "4:e helgfria lördagen i månaden". 
 
Det nya är alltså att det står "helgfria" framför veckodagsnamnet. Det gäller alltså 1:a till 4:e 
veckodagen i månaden för alla veckodagar utom söndag (som ju är "helgdagsliknande" i sig självt). 
Totalt blir det alltså 4x6=24 nya värden. Inga befintliga värden ska avslutas. 
 
 

SAMMANSATTA BEGREPP 

5.33 Kod: område 
Format 
[Inom | inom | På | på ] [<OMRÅDESSPECIFIKATION>] [inom] [<OMRÅDESTEXT>...] [Inom 
ett område | 
inom ett område | Ett område | ett område | Följande område | följande område] [[i | på] 
<ORT>] [avgränsat av räta 
linjer mellan följande koordinater <polygon> i koordinatsystemet <KOORDINATSYSTEM>] [(] 
<LÄGESBESKRIVNING> [)] 

Kommentar 

<OMRÅDESTEXT> skall inte vara obligatoriskt. Formatet ovan är rätt och ska alltså vara oförändrat, 
men vi har ett fel i databasen som vi rättat nu (Områdestext har där kardinaliteten  1..* och det ska 
vara 0..*). 

   

2009‐12‐01 
 



Transportstyrelsen  Förändringar i version 8 av datakatalogen    Sida 3 av 3 
Uppdaterad:  2009‐12‐01 

 

2009‐12‐01 
 

 

5.56 Kod: vanligt_ikraftträdande 
Namn: vanligt_ikraftträdande 
Funktion 
Används för att utforma texten för den vanligaste formen av ikraftträdande, eventuellt med 
övergångsbestämmelser 
med innebörden att vissa befintliga föreskrifter ska upphöra att gälla. 
Format 
Dessa föreskrifter träder i kraft [<AAA> dock <AAC>] den <A> [klockan <KLOCKSLAG1>] [,] 
[{ då < 
ersatta_föreskrifter>... ska upphöra att gälla }]. 
 
Exempel 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den <dag><månad><år>. 
2. Dessa föreskrifter träder i kraft den <dag><månad><år>, då föreskrifterna (...... åååå:..) 
om ...... på A-gatan ...... 
ska upphöra att gälla. 
 
Ska ändras till: 
Funktion 
Används för att utforma texten för den vanligaste formen av ikraftträdande, eventuellt med 
övergångsbestämmelser med innebörden att vissa befintliga föreskrifter ska upphöra att gälla. 
Format 
Denna författning träder i kraft [<AAA> dock <AAC>] den <A> [klockan <KLOCKSLAG1>] [,] 
[{ då <ersatta_föreskrifter>... ska upphöra att gälla }]. 
 
 
Exempel 

1. Denna författning träder i kraft den <dag><månad><år>. 
2. Denna författning träder i kraft den <dag><månad><år>, då föreskrifterna (...... åååå:..) 

om ...... på A-gatan ...... ska upphöra att gälla. 
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