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FÖRÄNDRINGAR SOM GENOMFÖRTS I 

DATAKATALOG TILL VERSION 26 

Detta dokument beskriver de förändringar som 

GENOMFÖRTS i version 26 av RDT-datakatalog.  

De flesta förändringarna föranleds av 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. 

Därutöver finns några få förändringar med 

utgångspunkt från önskemål från användare. 

Det finns ett avsnitt om ändringsföreskrifter som 

främst berör taxeföreskrifter, där det behövs en 

ny typ av ingress. Detta avsnitt presenteras också i 

detta dokument men ingår inte i version 26 utan 

skjuts till version 27. 

ARBETSVERSION  
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Allmänt 
För nya mallar och fraser har istället för ett nummer angetts två frågetecken. Numret kommer att 

sättas vid registreringen, se den publicerade versionen av datakatalogen i pdf-dokumentet. 

 

 

Ändringar föranledda av TSFS 2015:60 
 

7.1.2 Gågata eller gångfartsområde (Trafikregeltyp #2) 

7.1.2.1 Mall #2 

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) A-gatan ska vara /gågata/gångfartsområde/ mellan B-gatan och C-gatan. 

Tips: Använd <lägesprecisering> för att skriva ”mellan B-gatan och C-gatan”  

 

b) Samtliga vägar inom området innanför A-gatan, B-gatan, C-gatan och D-gatan ska vara 

/gågata/gångfartsområde/. 

 

c) y § På sträckan får (motordrivna fordon/annat fordonsslag) inte föras för... 

 

z § Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

d) y § På sträckan får (motordrivna fordon/annat fordonsslag) föras även för... 

 

 

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 174: 

#174 [På sträckan | gågatan får <fordon-mm>... <AB> föras [[under [tiden]] <tid>...(och | samt)].]  

Fras 174 ändras till: 

#174 [På sträckan | gågatan får <fordon-mm>... <AB> föras [för <särskilda_ändamål>][[ under 

[tiden]] <tid>...(och | samt)].]  

Ny fras: 

#?? [Förbudet gäller [under [tiden]] <tid>...(och | samt).]  

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

Relationskod Kod Namn 
särskilda_ändamål särskilda_ändamål Särskilda ändamål 
 
 
 
 
 
 



Transportstyrelsen Förändringar som genomförts till ver 26 av datakatalogen  Sida 3 av 27 

Publiceringsdatum för datakatalogen:  2016-05-26 

 

7.1.3 Tättbebyggt område och miljözon (Trafikregeltyp #3) 
Rubriken ändras till: Tättbebyggt område eller miljözon (Trafikregeltyp #3) 
 

7.1.3.1 Mall #3 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Det område i A-by som anges på kartan ska vara /tättbebyggt område/miljözon/. 

<Karta placerad i författningstexten > 

b) Det område i A-by som anges på kartan i bilagan till dessa föreskrifter ska vara /tättbebyggt 

område/miljözon/. 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

Tips: Använd <lägesprecisering> för att skriva ” i enlighet med kartbilagan till dessa föreskrifter” 

 

c) De områden i A-by kommun som anges på /kartan/kartorna/ i /bilagan/bilagorna 1–X/ till dessa föreskrifter 

ska vara /tättbebyggt område/miljözon/. 

<Bilaga/bilagor med karta i anslutning till föreskriften> 

 

d) Området i A-by som avgränsas i norr av Ä-älven, i öster av S-sjön, i söder av järnvägen och i väster av väg 00, 

ska vara /tättbebyggt område/miljözon/. 

 
 

7.1.4 Cirkulationsplats eller cykelöverfart (Trafikregeltyp #4) 

7.1.4.1 Mall #4 
Avser cirkulationsplats. 
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 
 

Platsen där A-gatan, B-gatan, C-gatan och D-gatan möts ska vara cirkulationsplats. (Körbanan/körbanorna 

som inte leder till cirkulationen runt rondellen ingår inte i cirkulationsplatsen) 

 

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 5: 

#5 <läge>... ska vara <ZB> [<lägesprecisering>].    

Fras #5 ändras till: 

#5 <läge>... ska vara <ZB> [<lägesprecisering>].    [{Körbanan | Körbanorna} som inte leder till 

cirkulationen runt rondellen ingår inte i cirkulationsplatsen]. 

 

7.1.4.2 Mall #52 
Avser cykelöverfart. 
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

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

 

b) /Den del/de delar/ av A-gatan som anges i /kartan/kartan i bilagan/ till dessa föreskrifter ska vara 

/cykelöverfart/cykelöverfarter/. 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 
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Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

Tips: Använd <lägesprecisering> (som finns under cykelöverfart) för att skriva ” i enlighet med 

kartbilagan till dessa föreskrifter” 

 

 
7.1.5 Förbud mot trafik med fordon (Trafikregeltyp #5) 
7.1.5.1 Mall #5 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

 
a) x § På A-gatan (mellan B-gatan och C-gatan) får fordon inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter 

som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

y § Förbudet gäller genomfart till B-gatan eller C-gatan. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 

kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

b) På A-gatan mellan B-gatan och 20 meter norr om B-gatan får andra motordrivna fordon än moped klass II 

inte föras (i nordlig riktning). Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

 

c) x § På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får /motordrivet fordon med fler än två hjul/motorcykel och 

moped klass I/motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn/tung lastbil/ annat fordonsslag/ enligt 2 § lagen 

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 

trafikförordningen (1998:1276). 

 

y § Motordrivna fordon får dock föras på vägen om det behövs för 

 linjetrafik eller taxitrafik, 

 varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid vägen, 

 transporter av gods eller boende till eller från adress vid vägen, 

 transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid vägen, 

 transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid vägen, 

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

 service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggningsarbete eller liknande arbete. 

 

d) x § På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får tung lastbil inte föras. 

 

y § Förbudet gäller mellan klockan 00 och 00. 

 

e) På cykelbanan på västra sidan av A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får moped klass II inte föras. 

 

f) x § Inom den del av området Elfsborg som framgår av kartbilagan till dessa föreskrifter får motordrivna 

fordon inte föras. 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

y § Förbudet gäller inte färd med terrängskoter på allmän  skoterled. Förbudet gäller inte färd enligt 

kommunens lokala trafikföreskrifter 000 om… mellan parkeringsplatsen och S-sjön. 

 

z § Andra motordrivna fordon får trots förbudet föras inom området om det behövs för 

 linjetrafik eller taxitrafik, 

 varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande inom området, 

 transporter av gods eller boende till eller från adress inom området, 

 service-, underhålls- reparations-, byggnads-, anläggnings-, och liknande arbete, eller 

 färd till A-gatan.  
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g) På A-gatan (mellan B-gatan och C-gatan) får (andra) motordrivna fordon med dubbdäck (än moped klass 

II) inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

h) På samtliga vägar inom ett område som begränsas av A-gatan, B-gatan…(gränsgatorna ingår inte) får 

(andra) motordrivna fordon med dubbdäck (än moped klass II) inte föras. Förbudet gäller inte sådana 

trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

i) På samtliga vägar inom ett område som anges på /kartan/kartan i bilagan till dessa föreskrifter/ får (andra) 

motordrivna fordon med dubbdäck (än moped klass II) inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som 

anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 183: 

#183 [{Andra motordrivna | Motordrivna} <fordon-mm>... får dock föras på vägen [[under [tiden]] 

<tid>...] om det behövs för <särskilda_ändamål>... .]  

Fras 183 ändras till: 

#183 [{Andra motordrivna | Motordrivna} <fordon-mm>... får trots förbudet föras {på vägen |  inom 

området} [[under [tiden]] <tid>...] om det behövs för <särskilda_ändamål>... .]  

 
Ny fras: 
#?? [Förbudet gäller <AB> färd med <fordon-mm>... <ASK>.  [Förbudet gäller inte färd enligt <X> 

<V> (<beteckning>) om <FRITEXT>].]  

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

ASK ASK Platstyp 

FRITEXT FRITEXT FRITEXT 

X X Myndighetsslag 
V V Föreskriftsslag 

 
 
 
7.1.6 Förbud mot eller påbud att svänga eller köra i viss riktning (Trafikregeltyp #6) 
7.1.6.1 Mall #6 
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § På A-gatan i korsningen med B-gatan får fordon i nordlig färdriktning inte /svängas åt 

vänster/höger/vändas på väg/göra en U-sväng/. 

 

y § Förbudet gäller inte fordon i linjetrafik. 

 

b) x § På A-gatan i korsningen med B-gatan får fordon i nordlig/sydlig färdriktning föras endast rakt fram eller 

åt höger/vänster. 

 

y § Påbudet gäller mellan klockan 00 och 00. 
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För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 15: 

#15   <läge1>... <läge2>... får fordon [i <U> färdriktning] <AA> { föras | svängas } <AA> <N>... .  

Fras 15 ändras till: 

#15   <läge1>... <läge2>... får fordon [i <U> färdriktning] <AA> [{ föras | svängas }] <AA> <N>....  

 
7.1.6.2 Mall #31 
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får fordon föras endast i /nordlig färdriktning/färdriktningen från 

B-gatan mot C-gatan/. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

 

b) På cykelbanan på A-gatans norra sida mellan B-gatan och C-gatan får cykel och moped klass II föras endast 

i västlig färdriktning. 

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 274: 

#274 <läge> får fordon <AA> föras <AA> {<riktning>}.  

Fras 274 ändras till: 

#274 <läge> får fordon <AA> föras <AA> {<riktning>}. [Förbudet gäller inte sådana trafikanter 

som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).] 

 

 
7.1.6.3 Mall #35  
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Från korsningen mellan A-gatan och B-gatan får fordon inte föras in norrut på A-gatan. Förbudet gäller 

inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

b) Från A-gatan får fordon inte föras in på parkeringsplatsen Oasen i södra anslutningen mot A-gatan. 

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

 

TIPS: Kräver att infarten till Oasen finns som en länk, i annat fall – använd mall #36 

 

 

 
7.1.6.5 Mall #46 
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

Från parkeringsplatsen Oasen får fordon inte föras in på A-gatan i norra anslutningen mot A-gatan. Förbudet 

gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

 

TIPS: Används när Oasen inte finns som en länk, i annat fall – använd mall #35 
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En ändring i fras 184 behöver göras (N ska inte vara obligatoriskt, hindrar vissa skrivningar): 
Befintlig fras 184: 

#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).] 
 

Fras 184 ändras 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).] 

 
7.1.6.6 Mall #51 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

Från A-gatan får fordon inte föras in på parkeringsplatsen Oasen i södra anslutningen mot A-gatan. Förbudet 

gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276). 

TIPS: Används när infarten till Oasen inte finns som en länk, i annat fall – använd mall #35 

 
Nya fraser (samma tilläggsfraser som i mall 46): 

#?? [{ Förbudet | Påbudet } gäller [under [tiden]] <tid>... (och | samt).] 

#?? [{ Förbudet | Påbudet } gäller <AB> <fordon-mm>... [[under [tiden]] <tid>...(och | samt)].] 

#?? [Förbudet gäller <AB> [<fordon-mm>...] <CA> [[under [tiden]] <tid>...(och | samt)].] 

#?? [Förbudet gäller <AP> [<AAG>].] 

 
Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

AAG AAG Beskrivning av 
genomfartsförbudet 

AB AB inte | även 

AP AP Genomfart 
CA CA Beskrivning av omfattning av 

”omöjliga fall” 

fordon-mm fordon-mm fordon-mm 

tid tid tid 

 
 
 
 
7.1.7 Förbud mot omkörning (Trafikregeltyp #7) 
 
7.1.7.1 Mall #7 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

 
a) x § På A-gatan mellan 00 meter norr B-gatan och 00 meter norr därom får förare inte köra om andra 

motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. 

  

y § Förbudet gäller inte omkörning av traktor och motorredskap. 

 

b) På väg 00 mellan 00 meter norr väg 00 och 00 meter norrut får förare av tung lastbil (i nordlig färdriktning) 

inte köra om andra motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. 
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7.1.8 Väjningsplikt eller stopplikt i vägkorsning och liknande (Trafikregeltyp #8) 
 
7.1.8.1 Mall #10 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Vid korsningen mellan A-gatan och B-gatan har fordonsförare på samtliga tillfarter stopplikt. 

 

b) Vid korsningen mellan A-gatan och B-gatan har fordonsförare på samtliga tillfarter väjningsplikt mot 

fordon. 

 
7.1.8.2 Mall #39 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 
 

a) Förare av fordon på A-gatan har stopplikt före infart på B-gatan. 

b) Förare av fordon på  

 A-gatan, 

 B-gatan, och 

 enskilda vägen mellan väg 00 och Bondby har stopplikt före infart på väg 00. 

 
7.1.8.3 Mall #40 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Förare av fordon på A-gatan som kör in på B-gatan har väjningsplikt mot fordon på B-gatan.  

 

b) Förare av fordon på A-gatans körfält för färd rakt fram och för sväng till vänster som kör in på B-gatan har 

väjningsplikt mot fordon på B-gatan. 

 

 
 
 
7.1.9 Stopplikt i järnvägskorsning (Trafikregeltyp #9) 
 
7.1.9.1 Mall #11 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

Förare av fordon på enskilda vägen A har stopplikt före järnvägskorsningen 00 meter norr om B-gatan. 

 

7.1.10 Avvikelse från bestämmelser om hastighet (Trafikregeltyp #10)  
 
7.1.10.1 Mall #12  
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § På A-gatan (mellan 00 meter norr om B-gatan och 000 meter norr om B-gatan) får fordon inte föras med 

högre hastighet än 00 kilometer i timmen.  

 

y § Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 7 och 17. 
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b) På A-gatan (mellan B-gatan och C-gatan) på körbanan för västlig färdriktning får fordon inte föras med 

högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

c) På A-gatan (mellan B-gatan och C-gatan) i höger körfält i båda färdriktningarna och på vägrenarna intill 

körfälten får fordon inte föras med högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

d) På A-gatan (mellan B-gatan och C-gatan) i höger körfält för västlig färdriktning och på vägrenen intill 

körfältet får fordon inte föras med högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

7.1.11 Begränsning av hastighet (Trafikregeltyp #11)  

7.1.11.1 Mall #13  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § På väg 00 mellan 00 meter söder om A-vägen och 00 meter norr om B-vägen får fordon inte föras med 

högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

y § Förbudet gäller den 1 december–31 mars. 

 

b) På väg 00 mellan 00 meter norr om väg 00 (i trafikplats x enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 

0000:00) med förteckning över trafikplatsnummer) och 00 meter söder om väg 00 får fordon inte föras med 

högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

c) På väg 00 på körbanan och vägrenen för västlig färdriktning mellan 00 meter söder om påfartsvägen från 

väg 00 och 00 meter norr om avfartsvägen till väg 00 får fordon inte föras med högre hastighet än 00 kilometer 

i timmen. 

 

d) På väg 00 mellan 00 meter söder om A-vägen och 00 meter norr om B-vägen får fordon i höger körfält i 

färdriktningen och på vägrenen intill körfältet inte föras med högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 

 
 
Ny mall införs för varierande hastighet: 

7.1.11.2 Mall #??  

FUNKTION 
Denna mall kan användas för föreskrifter om Varierande högsta tillåtna hastighet 

 
EXEMPEL 

e) x § På väg 00 mellan 00 meter norr om väg 00 och 00 meter söder om väg 00 får fordon inte föras med 

högre hastighet än 00 kilometer i timmen när (förhållande A råder). 

Bestämmelserna i första stycket gäller dock inte på sträckan om den högsta tillåtna hastigheten enligt y § är 

tillämplig. 

 

y § På väg 00 mellan 00 meter norr om väg 00 och 00 meter söder om väg 00 får fordon inte föras med högre 

hastighet än 00 kilometer i timmen när (förhållande B råder). 

 

Följande fraser införs för denna mall: 

 

#??   <läge>... får fordon inte föras med högre hastighet än 

<HÖGSTA_VARIERANDE_HASTIGHET> kilometer i timmen.  
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Bestämmelserna i första {stycket | paragrafen} gäller dock inte på sträckan om den högsta tillåtna 

hastigheten enligt <PARAGRAF> är tillämplig. 

#?? [<Varierande_hastighet_1>]  

#?? [<Varierande_hastighet_2>]  

#?? [<Varierande_hastighet_3>]  

#?? [<Varierande_hastighet_4>]  

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

HÖGSTA_VARIERANDE_HASTIGHET D Högsta varierande 

hastighet 
Paragraf FRITEXT Fritext 
Varierande_hastighet_1 FRITEXT Alternativ hastighet 1 
Varierande_hastighet_2 FRITEXT Alternativ hastighet 2 
Varierande_hastighet_3 FRITEXT Alternativ hastighet 3 
Varierande_hastighet_4 FRITEXT Alternativ hastighet 4 

 
 
7.1.12 Stannande och parkering samt villkor för parkering (Trafikregeltyp #12)  
 
Texten under Funktion ska ändras. 
 
Befintligt avsnitt: 

Funktion  

Detta avsnitt gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 17 och 

föreskrifter enligt 10 kap. 14 §, trafikförordningen (1998:1276). En bestämmelse om stannande och 

parkering kan gälla viss tid. Den kan avse visst eller vissa fordonsslag, fordon med last av viss 

beskaffenhet eller viss trafikantgrupp. Om den särskilt gäller fordon som transporterar farligt gods 

meddelas föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket.  

Ändras till följande lydelse: 

Funktion  

Detta avsnitt gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16, (om det gäller 

stannande och parkering med villkor behöver man relatera till både 16 och 17) och föreskrifter enligt 

10 kap. 14 §, trafikförordningen (1998:1276). En bestämmelse om stannande och parkering kan gälla 

viss tid. Den kan avse visst eller vissa fordonsslag, fordon med last av viss beskaffenhet eller viss 

trafikantgrupp. Om den särskilt gäller fordon som transporterar farligt gods meddelas föreskrifter 

enligt 10 kap. 1 § tredje stycket.  

 
7.1.12.1 Mall #38  
 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon /inte parkeras/inte stannas eller parkeras/. 

Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 

trafikförordningen (1998:1276). 
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b) På A-gatans östra sida på den sträcka som markerats på /kartan/kartan i bilagan till dessa föreskrifter/ får 

fordon /inte parkeras/inte stannas eller parkeras/. 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

c) x § På samtliga vägar inom ett område som begränsas av A-gatan, B-gatan...(gränsgatorna ingår inte) får 

fordon inte /parkeras/stannas eller parkeras/. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är 

förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). 

 

y § Förbudet i x § gäller inte enskild väg. 

 

d) På A-gatans östra sida i korsningen med B- gatan och inom ett avstånd av 10 meter från den korsande 

körbanans närmaste ytterkant får fordon parkeras. 

 

e) På den särskilt anordnade vändplatsen i östra änden av A-gatan får fordon inte /parkeras/stannas eller 

parkeras/. 

 

f) På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon /parkeras/inte parkeras/inte stannas eller 

parkeras/ mellan klockan 00 och 00 vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Mellan klockan 00 och 00 

vardagar utom vardag före sön- och helgdag och vardag före sön- och helgdag och sön- och helgdag får 

fordon /parkeras/inte parkeras/inte stannas eller parkeras/ på sträckan. 

TIPS: Mallen tilllåter inte att denna text (två regler) ligger i samma fras – använd fras #123 om 

övrig_tid_tid_p_bestämmelse för den andra meningen i exemplet. 

 

g) x § På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att 

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

 

y § Tillåtelsen i x § gäller parkering högst /00 minuter/00 timmar/ i följd. 

 

h) x § På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan på den sida som har /jämna/udda/ adressnummer får fordon 

parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att 

stanna eller parkera. 

 

y § Tillåtelsen i x § gäller parkering högst /00 minuter/00 timmar/ i följd. 

 

i) x § På A-gatans östra sida på /den sträcka/de sträckor/ som anges på kartan får /fordon/tunga 

lastbilar/traktorer/motorredskap/ parkeras. 

<Karta placerad i författningstexten> 

 

y § Tillåtelsen i x § gäller parkering högst /00 minuter/00 timmar/ i följd. 

 

z § Tillåtelsen i x § ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att 

stanna eller parkera. 

 

j) x § På A-gatans östra sida på den sträcka som anges på kartan i bilagan till dessa föreskrifter får fordon 

parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att 

stanna eller parkera. 

 

y § Tillåtelsen i x § gäller parkering högst 00 minuter/00 timmar i följd 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

k) x § På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att 

parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera. 
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y § Tillåtelsen att parkera i x § gäller dock högst 00 minuter/00 timmar i följd. Villkoret gäller 

 vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00,  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00, och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

l) x § På A-gatans östra sida på den sträcka som anges på /kartan/kartan i bilagan/ till dessa föreskrifter får 

fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt 

trafikförordningen (1998:1276). 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

y § Tillåtelsen att parkera i x § gäller dock högst 00 minuter/00 timmar i följd. Villkoret gäller 

  vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00,  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00, och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

m) x § På samtliga vägar inom ett område som begränsas av A-gatan, B-gatan...(gränsgatorna ingår inte) får 

/fordon/tunga lastbilar/traktorer/motorredskap/ inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera 

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

 

y § Förbudet i x § gäller inte enskild väg 

 

z § Förbudet i x § gäller  

  vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00,  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00, och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00 

 

n) x § På samtliga vägar inom ett område som begränsas av A-gatan, B-gatan…(gränsgatorna ingår inte) får 

fordon inte parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer och på 

dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer. Förbudet ger inte rätt att stanna 

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

 

y § Förbudet i x § gäller inte enskild väg. 

 

z § Förbudet i x § gäller  

  vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00.  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00 och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

o) x § På samtliga vägar inom det område som markerats på /kartan/kartan i bilagan till dessa föreskrifter/ får 

fordon inte parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer och på 

dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer. Förbudet ger inte rätt att stanna 

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

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

y § Förbudet i x § gäller inte enskild väg. 

 

z § Förbudet i x § gäller  

 vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00,  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00, och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00.  
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p) x § På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att 

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

 

y § Med avvikelse från bestämmelserna i x § får fordon på sträckan inte stannas eller parkeras mellan klockan 

00 och 00 vardagar utom vardag före sön- och helgdag. 

 

q) x § På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att 

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

 

y § Avgift ska betalas för parkering enligt x §. /Villkoret/Avgiftsplikten/ gäller 

  vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00,  

  vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00, och 

  sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

z § Avgiften i y § behöver inte betalas av boende i området Paradiset med särskilt tillstånd. 

 

å § Avgiften i y § behöver inte betalas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 

trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att 

parkera. 

 

ä § /Avgiften i y § är 00 kronor per timme. /Avgiften är enligt taxa A, enligt bestämmelserna om avgifter för 

parkering i kommunens lokala trafikföreskrifter (organisationskod år:nr) om …/ 

 

r) x § På A-gatans östra sida mellan B-gatan och C-gatan får fordon parkeras dock högst 00 timmar i följd på 

vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt 

trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera. 

 

y § Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. 

 

 

 

 

s) På T-torget på /den plats/de 00 platser/ som anges på /kartan/kartan i bilagan till dessa föreskrifter/ får 

fordon endast parkeras med stöd av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller 

utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

 

t) På T-torget på /den plats/de 00 platser/ som anges på /kartan/kartan i bilagan till dessa föreskrifter/ får 

endast /personbil/tung lastbil/buss/motorcykel/ parkeras. 

<Karta placerad i författningstexten> (om man i texten relaterat till ”…kartan…”) 

Alternativt (om man i texten relaterat till ”… kartan i bilagan till dessa föreskrifter …”): 

<Bilaga med karta i anslutning till föreskriften> 

 

 
Följande nya fraser införs för att möjliggöra de av exemplen ovan som är nya: 

#?? [Förbudet i <PARAGRAF> gäller inte enskild väg] 

 
#?? [Tillåtelsen i <PARAGRAF> ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen 

(1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera] 

 
#?? [Med avvikelse från bestämmelserna i  <PARAGRAF> får <fordon-mm>… på sträckan inte 

<O> <tid>... .] 
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En ändring i fras 123 behöver göras (det ska gå att skriva mellan klockan…): 
Befintlig fras 123: 

#123   [{<AT> | {{[Under [tiden]] | På | Klockan | Den} <tid>...}} {<övrig_tid_p_bestämmelse>... 

(samt)}.]  

Fras 123 ändras till: 

#123   [{<AT> | {{[Under [tiden]] | På | Klockan | Den | Mellan klockan } <tid>...}} 

{<övrig_tid_p_bestämmelse>... (samt)}.]  

 
 
En ändring i fras 119 behöver göras: 
Befintlig fras 119: 
#119   [{ Förbudet | Tillåtelsen } gäller [[under [tiden]] <tid1>...(och | samt)] [[och] under högst 

<Q> i följd ].] [<ADA> gäller [under [tiden]] <tid2>...(och | samt).]  

Fras 119 ändras till: 

#119   [{ Förbudet | Tillåtelsen } [att parkera] [i paragraf <PARAGRAF>] gäller [parkering] 

[[under [tiden]] <tid1>...(och | samt)] [[och] [under] [dock] högst <Q> i följd ].] [<Villkoret gäller 

[under [tiden]] <tid2>...(och).]  

 
En ändring i fras 200 behöver göras: 
Befintlig fras 200: 
#200 [Avgiftsplikten gäller [under [tiden]] <tid>...(och | samt).]    

 
 
Fras 200 ändras till: 

#200 [Avgift ska betalas för parkering enligt <PARAGRAF>. {Villkoret | Avgiftsplikten gäller} 

[under [tiden]] <tid>...(och | samt).]    

En ändring i fras 203 behöver göras: 
Befintlig fras 203: 
#203 [Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 

trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.]  

Fras 203 ändras till: 

#203 [Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 

trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger 

samma rätt att parkera.]  

En ändring i fras 125 behöver göras: 
Befintlig fras 125: 
#125   [Avgiften är <AH> kronor per <AI> [[under [tiden]] <tid>...].]  

Fras 125 ändras till: 

#125   [Avgiften i <PARAGRAF> är <AH> kronor per <AI> [[under [tiden]] <tid>...].]  

En ändring i fras 126 behöver göras: 
Befintlig fras 126: 
#126   [Avgiften är <parkeringsavgift>... .]  
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Fras 126 ändras till: 

#126   [Avgiften i <PARAGRAF> är <parkeringsavgift>... .]  

En ändring i fras 127 behöver göras: 
Befintlig fras 127: 
#127 [Avgift enligt <ptaxa> [<FRITEXT>] [[under [tiden]] <tid>...].]  

Fras 127 ändras till: 

#127 [Avgiften [i <PARAGRAF>] är enligt <ptaxa>[[under [tiden]] <tid>...] {, enligt 

bestämmelserna om avgifter för parkering i <L2> <V> (<beteckning>) om <FRITEXT>}.]  

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

PARAGRAF FRITEXT Anger paragraf 

L2 L2 Beslutsmyndigheten 

V V Föreskriftsslag 

 
 

 

 

 

 

7.1.14 Undantag från bestämmelser om belysning vid färd i terräng (Trafikregeltyp 
#14)  

7.1.14.1 Mall #18  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

x § Terrängskoter behöver inte ha tänd belysning vid färd på leden mellan A-byn och B-byn över Kalfjället 

under mörker om ljusförhållandena på grund av månsken ändå är tillräckliga för att färden ska kunna ske 

säkert. 

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 46: 

#46   <läge>... behöver <fordon-mm>... inte ha belysningen tänd under mörker { om 

ljusförhållandena vid månsken ändå är tillräckliga för att färden skall kunna ske säkert | fritext }.  

Eftersom i fordonsslaget (terrängskoter i exemplet) nu ska placeras först i meningen skulle vi behöva lägga upp 
alla värden för fordonsslag med inledande versal för att klara detta. Men då denna trafikregel är mycket 
speciell och sällsynt, och då det dessutom knappast förekommer annat fordonsslag än terrängskoter i detta 
sammanhang har vi istället valt att lägga ordet ”Terrängskoter” som en del av brödtexten och inte som ett 
attribut. ”fritext” som tidigare var brödtext (ett fel alltså) ändras till attributet <FRITEXT>. 
Fras 46 ändras till: 
 

#46   Terrängskoter behöver inte ha tänd belysning vid färd <läge>... under mörker { om 

ljusförhållandena vid månsken ändå är tillräckliga för att färden skall kunna ske säkert | 

<FRITEXT> }.  
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Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

FRITEXT FRITEXT fritext 
 
 

7.1.15 Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre 
vikter än som annars gäller (Trafikregeltyp #15)  

7.1.15.1 Mall #19  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § På /A-gatan/väg 00/ mellan /B-gatan och C-gatan/A-by och B-by/ får motordrivet fordon eller därtill 

kopplade fordon inte föras om /axeltrycket/boggitrycket/trippelaxeltrycket/bruttovikten/ 00 ton överskrids. 

 

b) x § På /A-gatan/väg 00/ mellan B-gatan och C-gatan/A-by och B-by/ får motordrivet fordon eller därtill 

kopplade fordon inte föras om 

 axeltrycket 00 ton, 

 boggitrycket 00 ton, 

 trippelaxeltrycket 00 ton, eller 

 bruttovikten 00 ton överskrids. 

 

c) x § På bron över Dalälven på /A-gatan/väg 00/ får motordrivet fordon eller därtill kopplade fordon inte 

föras om bruttovikten 00 ton överskrids. 

 
 

 

7.1.16 Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än 
som annars gäller (Trafikregeltyp #16)  

7.1.16.1 Mall #20  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om fordonets eller 

fordonstågets bredd/längd, lasten inräknad, överstiger 0,0 meter. 

 
Ovanstående exempel skiljer sig från nya utförandet genom att det saknas kommatecken. Följande ändringar 
behövs: 
Befintlig fras 49: 

#49 <läge>... får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om fordonets eller fordonstågets 

<AK> lasten inräknad överstiger <K> meter.  

Fras 49 ändras till: 

#49 <läge>... får motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om fordonets eller fordonstågets 

<AK> , lasten inräknad, överstiger <K> meter.  

 

7.1.17 Trafik med terrängmotorfordon med avvikelser från förbud om trafik på väg 
(Trafikregeltyp #17)  

7.1.17.1 Mall #21  
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EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

På allmänna vägen 00 mellan 00 meter norr om bron över V-vattnet och 00 meter norrut får 

terrängmotorfordon och terrängsläp föras den 1 januari–31 mars. Passagerare får då tas med i fordonen. 

Nämnda fordon får då inte föras med högre hastighet än 00 kilometer i timmen. 

 
Följande ändringar behövs: 
Befintlig fras 51: 

#51 <läge>... får <terrängfordon>... föras [<tid>...]. [<APA> får då tas med i fordonen.] [Fordonen 

får då inte föras med högre hastighet än <D> kilometer i timmen.]  

Fras 51 ändras till: 

#51 <läge>... får <terrängfordon>... föras [<tid>...]. [<APA> får då tas med i fordonen.] [Nämnda 

fordon får då inte föras med högre hastighet än <D> kilometer i timmen.]  

 

 

 

 

 

7.1.18 Andra särskilda trafikregler (Trafikregeltyp #18)  

7.1.18.1 Mall #22  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får trafikanter inte färdas /gående/ridande/. 

 
Följande ändringar behövs: 
Befintlig fras 192: 

 
#192 <läge>... är <GT> förbjuden.   

Fras 192 ändras till: 

#192 <läge>... får trafikanter inte färdas <GT>.   

 

7.1.18.2 Mall #45  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

x § På A-gatan i korsningen med B-gatan får buss föras även till höger/vänster om påbudsmärke som anger att 

fordon ska föras till vänster/höger om märket. 

  
 

7.1.18.3 Mall #47  

EXEMPEL 
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Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

x § På den särskilt anordnade vintervägen över S-sjön vid S-sundet får förare av ett motordrivet fordon inte 

hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än 00 meter. 

 

7.1.18.4 Mall #48  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

x § Förare av fordon i västlig färdriktning på A-gatan /på bron över Ä-älven/mellan 00 meter norr om B-gatan 

och 00 meter söder om C-gatan/ får inte passera sträckan om detta inte kan ske utan att mötande fordon 

hindras. 

 

Följande ändringar behövs: 
Befintlig fras 194: 

#194 Förare av fordon [i <U> färdriktning] <läge>... har väjningsplikt mot mötande fordon.   

Fras 194 ändras till: 

#194 Förare av fordon [i <U> färdriktning] <läge>... får inte passera sträckan om detta inte kan ske 

utan att mötande fordon hindras.   

 

 

7.1.19 Fordon lastade med farligt gods (Trafikregeltyp #19)  

Rubriken ändras till: 

7.1.19 Tunnelkategorier och transport av farligt gods (Trafikregeltyp #19)  

Ny mall för tunnelkategorier: 

7.1.19.3 Mall #?? 

Nya exempel 
a) A-tunneln på väg 00 (i A-by), B-tunneln på väg 00 (i B-by) samt C-tunneln på väg 00 (i C-by) ska tillhöra 

tunnelkategori /B/C/D/E/. 

 

b) x § A-tunneln på väg 00 (i A-by) ska tillhöra tunnelkategori /B/C/D/E/ vardagar utom vardag före sön- och 

helgdag mellan klockan 00 och 00. 

 

y § Sön- och helgdagar mellan klockan 00 och 00 ska A-tunneln på väg 00 (i A-by) tillhöra tunnelkategori 

/B/C/D/E/. 

 
Nya fraser:  

Grundfras: 

#?? <läge>... ska tillhöra tunnelkategori <TUNNELKATEGORI> [<tid>...]. 

Övrig fras: 

#?? [<annan_tid>... ska <läge>... tillhöra tunnelkategori <ANNAN_TUNNELKATEGORI>.] 

Ingående begrepp 

annan_tid tid tid 

ANNAN_TUNNELKATEGORI TUNNELKATEGORI Tunnelkategori annan tid 



Transportstyrelsen Förändringar som genomförts till ver 26 av datakatalogen  Sida 19 av 27 

Publiceringsdatum för datakatalogen:  2016-05-26 

 

läge läge läge 

TUNNELKATEGORI TUNNELKATEGORI Tunnelkategori 
 
Vägnätsanknytning: Sträcka, Riktning 
 

Ytterligare ny mall för tunnelkategorier: 

7.1.19.4 Mall #?? 

Nya exempel 
x § Följande vägtunnlar ska tillhöra tunnelkategori B 

 A-tunneln på väg 00 (i A-by,) 

 vägtunneln/vägtunnlarna på väg 00 mellan 00 meter söder om väg 00 och 00 meter norr om väg 00 (i B-

by) 

 

Ny fras som behövs för denna mall:  

#?? Följande vägtunnlar ska tillhöra tunnelkategori <TUNNELKATEGORI> [<tid>...] <läge>... . 

Ingående begrepp 

   

läge läge läge 

TUNNELKATEGORI TUNNELKATEGORI Tunnelkategori 

tid tid tid 
 
Vägnätsanknytning: Sträcka, Riktning 
 
 
 

7.1.19.1 Mall #24  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får fordon med last, som omfattas av krav på märkning med 

orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt 

gods, inte föras. 

 

y § Förbudet gäller inte trafik med fordon som transporterar gods för på- eller avlastning på vägsträckan. 

 

b) x § Inom ett område som anges på kartbilagan till dessa föreskrifter får fordon med last som omfattas av 

krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) 

om transport av farligt gods inte föras. 

 

7.1.19.2 Mall #25  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

x § På parkeringsplatsen A får fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods inte parkeras. 
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7.1.20 Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (Trafikregeltyp #25) 
7.1.20.1 Mall #42 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

 
a) På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan ska körfältet närmast körbanans östra sida, vara körfält för fordon 

i linjetrafik m.fl. 

Tips: Använd <lägesprecisering> för att skriva ”körfältet närmast körbanans östra sida”  

 

b) På A-esplanaden mellan B-gatan och C-gatan ska östra körbanan vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl.  

 

c) På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan ska körbanan vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. 

 
d)  y § Fordon i taxitrafik får föras i körfältet. 

 

Ny fras: 

#?? [<fordon-mm>... får föras i  <VDT>]. 

 

 

 

7.1.21 Busshållplats (Trafikregeltyp #26)  

7.1.21.1 Mall #43  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) På A-gatans östra sida ska sträckan mellan korsningen med B-gatan och 10 meter norr om B-gatans 

korsande körbana vara busshållplats. 

Tips: Använd <lägesprecisering> för att skriva ”sträckan mellan korsningen med B-gatan och…”  

 

b) På väg 000:s östra sida vid korsningen med den enskilda vägen till A-gård ska sträckan mellan 10 meter 

söder om och 10 meter norr om den korsande körbanan vara busshållplats.  

 
 
 
 
 

7.1.22 Ändamålsplats eller laddplats (Trafikregeltyp #27) 
7.1.22.1 Mall #44 
EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) x § A-gatans östra sida mellan 00 och 00 meter norr om korsningen med B-gatan ska vara ändamålsplats för 

 lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods, 

 uppställning av fordon i taxitrafik, 

 biblioteksverksamhet, 

 på- eller avstigning av skolelever, 

 uppställning av ambulans, eller 

 på- eller avstigning. 
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y § Platsen ska vara ändamålsplats vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00 och 

vardag före sön- och helgdag mellan klockan 00 och 00.  

 

b) x § A-gatans östra sida mellan 00 och 00 meter norr om korsningen med B-gatan ska vara laddplats. 

 
Följande fras införs för att möjliggöra ett av exemplen ovan: 

#?? [Platsen ska vara ändamålsplats <tid>... .]  

 
 

7.4.1 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område (Trafikregeltyp #20) 

7.4.1.1 Mall #26 

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Inom området innanför A-gatan, B-gatan, C-gatan och D-gatan får fordon inte föras med högre hastighet än 

/30/40/ kilometer i timmen. 

 

b) I /A-stad/stadsdelen Bråten/bostadsområdet Kvarnhöjden/, inom ett område som anges på kartan får fordon 

inte föras med högre hastighet än /30/40/ kilometer i timmen. 

<Karta placerad i författningstexten > 

      

      

c) I /A-stad/stadsdelen Bråten/bostadsområdet Kvarnhöjden/, inom ett område som anges på kartan i bilagan 

till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än /30/40/ kilometer i timmen. 

<Bilaga/bilagor med karta i anslutning till föreskriften> 

 

7.4.2 Föreskrifter om bärighetsklass (Trafikregeltyp #21)  

7.4.2.1 Mall #27  

EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

a) Samtliga vägar som inte är enskilda inom industriområdet Området ska tillhöra bärighetsklass 1. 

b) A-gatan i A-stad mellan B-gatan och C-gatan ska tillhöra bärighetsklass 3. 

Tips: Använd <lägesprecisering> för att skriva ”mellan B-gatan och C-gatan”  

 
För att ovanstående exempel ska kunna fungera fullt ut behövs följande ändringar: 
Befintlig fras 60: 

#60 <läge>... [<ORT>] ska tillhöra <AM>.   

Fras #60 ändras till: 

#60 <läge>... [<ORT>] [<lägesprecisering>] ska tillhöra <AM>.   

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

lägesprecisering LÄGESBESKRIVNING utan att 
ange koordinater 

Lägesbeskrivning 

 
 

7.4.2.2 Mall #28  
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EXEMPEL 
Alla befintliga exempel tas bort 
Nya exempel 

 Följande vägar i A-stad ska tillhöra bärighetsklass 1:  

 A-gatan mellan väg 000 och B-gatan.  

 B-gatan mellan A-gatan och C-gatan.  

 … 

 

 

 

Begrepp och värden 

Sammansatta begrepp 

Kod: ptaxa_avgift 

Nytt sammansatt begrepp. 

Namn 

ptaxa_avgift 

Format 

<ptaxa>. Avgiften är <parkeringsavgift>. 

 

Kod: ändrad_föreskrift 

Nytt sammansatt begrepp. 

Namn 

ändrad_föreskrift 

Funktion 

Används för ange vilken föreskrift som ska ändras. 

Format 

[<X>] [<V>] (<ersatt_föreskrift>)  

 

Kod: ptaxa 

Ändring i brödtext 

Namn 

ptaxa 

Tidigare format 

taxa <AHA> [<AHB>] 
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Nytt format 

{Taxa | taxa} <AHA> [<AHB>] 

 

Enkla begrepp 

Kod: C 

OBS! Detta är en rättning av värde för begreppet trafikant. 

Förändringen innebär endast en rättning av klartexten för två värden: 

Kod Gammalt värde Nytt värde 
91 med tillkopplat släpfordon motordrivet fordon med tillkopplat släpfordon 
92 med tillkopplat tungt släpfordon motordrivet fordon med tillkopplat tungt släpfordon 
 

Kod: C 

Namn 
Ytterligare ett värde på C behövs:  därtill kopplade fordon 

Kod: ASK 

Nytt begrepp! 
Namn 

ASK 

Värde: på allmän skoterled 

Funktion 

Används för att ange typer av vägar/platser som avses 

 

Kod: N 

Namn 
N 
Ytterligare ett värde på N behövs:  göra en U-sväng 

 

Kod: tillstånd_för_rörelsehindrad 

Namn 

tillstånd_för_rörelsehindrad 

Ytterligare ett värde på tillstånd_för_rörelsehindrad behövs:  får fordon endast parkeras med stöd 

av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller utländska 

parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. 

 

Kod: GT 

Namn: GT 
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Ytterligare värden på GT behövs:  

gående 
ridande 

 

Kod: Tunnelkategori 

Nytt begrepp! 
Namn: Tunnelkategori 

Värden: B, C, D och E 

Funktion 

Används för att ange tunnelkategori 

 

Kod: T 

Namn 

T 

Övre gränsen för värdet ändras så här:   

Min värde: 0,1 

Max värde: 63,9 (tidigare 59,9) 

Antal decimaler: 1 

Ändringar som ska genomföras i nästkommande version (27) 
Nedanstående förändringar berör taxeföreskrifter, d.v.s. föreskrifter där parkeringstaxor definieras 

och framför allt ändringsföreskrifter för parkeringstaxor. Desa ändringar görs inte till version 26, 

eftersom vissa av dessa kräver programförändringar i RDT. De ändringarna av datakatalogen sparas i 

stället för att genomföras till en senare version (27) för att samordna med programförändringarna. 

Dock publicerar vi här dessa kommande ändringar av datakatalogen för att göra det möjligt för 

programföretagen att förbereda sig även för dessa. 

Taxeföreskrifter och ändringsföreskrifter 
Detta avsnitt gäller ändringar som innebär en stor förändring av Villkor för parkering samt helt nya 

mallar för att definiera parkeringstaxor. Här finns också mallar för ändringar av parkeringstaxor. 

Sådana ändringar utförs lämpligast i form av  ändringsföreskrifter, något som är helt nytt för 

mallarna, och som också kräver en ny variant av ingressen. Allt detta hänger intimt samman, och det 

är dessa nyheter som vi här har samlat. 

7.1.13 Villkor för parkering (Trafikregeltyp #13)  
7.1.13.1 Mall #49  

Mall #49 avslutas! Villkor för parkering ska endast användast för definitioin av parkeringstaxor. 

En ny mall införs: 
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7.1.13.1 Mall #??  (Det blir 7.1.13.1 på denna mall eftersom mall #49 avslutas!) 

Beskrivning: 
Mallen används för att definiera parkeringstaxor som används i andra trafikföreskrifter. 

Exempel 

x § De avgifter som finns i y–ö §§ är avsedda att användas i andra lokala trafikföreskrifter i den utsträckning 

som föreskrivs i dessa.  

 

y § Taxa A. Avgiften är 00 kronor per timme. 

 

z § Taxa B. Avgiften är 00 kronor per timme. 

…………………………… 

 

ö § Taxa X. Avgiften är 00 kronor per timme. 

 

Följande grundfras införs i mallen: 

# ?? De avgifter som finns i <PARAGRAFERNA> är avsedda att användas i andra lokala 

trafikföreskrifter i den utsträckning som föreskrivs i dessa. 

Följande övriga fraser (totalt 10 st, varav den första obligatorisk) införs i mallen: 

# ?? <ptaxa_avgift> 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

PARAGRAFERNA FRITEXT Angivna paragrafer 
ptaxa_avgift ptaxa_avgift Ptaxa och avgift 

 

Vägnätsanknytning: INGEN vägnätsanknytning av föreskrifter med denna mall! 
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7.1.13.2 Mall #??  

Beskrivning: 
Mallen används i en ändringsföreskrift för att omdefiniera parkeringstaxor som används i andra 

trafikföreskrifter. 

Exempel 

z § Taxa B. Avgiften är 00 kronor per timme. 

 

ö § Taxa X. Avgiften är 00 kronor per timme. 

 

Följande fraser (totalt 10 st, varav den första obligatorisk) införs i mallen: 

# ?? <ptaxa_avgift> 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

# ?? [<ptaxa_avgift>] 

Ingående begrepp (endast de nya begreppen) 

ptaxa_avgift ptaxa_avgift Ptaxa och avgift 

 

OBSERVERA (Info till programvaruföretagen) 

Eftersom denna mall används för att ändra en annan föreskrift måste information om detta skickas 

med i XML:en. Använd samma logik som för upphävande, dvs använd 

Trafikföreskrift_UpphävdFöreskrift 

UpphävdFöreskrift_UpphävandeTyp 
UpphävdFöreskrift_beteckning 
 

där upphävandetyp ska ha värdet 2 (ändring) och beteckning (MA, MB, MC) ska motsvara den 

föreskrift som ska ändras. Ingressen i föreskriften ska använda sig av formatet för 

ändringsföreskrifter, se nedan. 
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Ändringar avseende Ingress: 

Befintlig text beträffande formatet för Ingress i handboken: 

6.2.2 Format 

<L> föreskriver med stöd av <lagrum> [[{, <lagrum>} ...] och <lagrum>] följande.  

<L> ::=  organisationsnamn i nominativ form  

 

Denna text ska ändras till följande (eftersom en alternativ ingress införs för ändringsföreskrifter): 

6.2.2 Format 

6.2.2.1 Format för grundföreskrifter (det normala) 

<L> föreskriver med stöd av <lagrum> [[{, <lagrum>} ...] och <lagrum>] följande.  

6.2.2.2 Format för ändringsföreskrifter 

<L> föreskriver
1
 med stöd av <lagrum> [[{, <lagrum>} …] och <lagrum>] att 

<PARAGRAF_ELLER_STYCKE> i <ändrad_föreskrift> om <FRITEXT> ska ha 

följande lydelse.  

 
Ingående begrepp  

Relationskod Kod Namn 

FRITEXT FRITEXT FRITEXT 

L L Beslutsmyndighetsnamn 

lagrum lagrum Lagrum 
PARAGRAF_ELLER_STYCKE FRITEXT Paragraf eller styckes angivelse 

ändrad_föreskrift ändrad_föreskrift Ändrad föreskrift 
 

OBSERVERA (Info till programvaruföretagen) 

Den nuvarande ingressen benämnd Trafikföreskrift_Ingress i xml:en är obligatorisk men kommer att 

bli frivllig. Den nya ingressen benämns Trafikföreskrift_IngressÄndring som även den blir frivillig. 

Dock måste någon av de två ingresserna finnas för att föreskriften ska kunna levereras till RDT. 

 

Exempel 

A-by kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276) att z och ö §§  kommunens lokala trafikföreskrifter (löpnummer bestående av organisationskod, 

årtal och ett nummer som är löpande för kalenderåret och åtskiljt från årtalet genom kolon) om 

parkeringsavgifter ska ha följande lydelse. 

 
 


