Braukšanas ierobežojumi

Dānija
Dānijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu brīvdienās un valsts svētku dienās.
Vietējas nozīmes braukšanas ierobežojumi
EcoSticker (ekoloģiskā uzlīme)
Dānijas četru lielāko pilsētu centros (Kopenhāgenā, Olborgā, Orhūsā un Odensē)
izveidotas ekoloģiskās zonas. Zonu robežas apzīmē speciālas informatīvās ceļazīmes.
EcoSticer noteikumu prasību neievērošanas gadījumā var tikt piemērots sods līdz
2700 EUR.
EcoSticker tiek izsniegts transportlīdzekļiem, kas atbilst vismaz EURO 4, vai
augstākai ekoloģiskajai izmešu kategorijai.
Sīkāk skatīt: https://www.ecosticker.dk/en.html
Bīstamo kravu pārvadājumi
Pilsētu robežās, atsevišķu bīstamo kravu pārvadājumiem, jāizmanto specializēti
maršruti.
Oresund tilts
Bīstamo kravu pārvadājumi
Uz tilta aizliegti bīstamo kravu pārvadājumi no plkst. 6.00 līdz 19.00 (tuneļu
ierobežojums D) un no plkst. 19.00 – 6.00 (tuneļu ierobežojums B)
Papildu informāciju skatīt šeit.
Lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi
Veicot lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumus pāri Oresund tiltam jārēķinās ar
paaugstinātām izmaksām un ar laika ierobežojumiem. Atļauju tilta šķērsošanai var
iegūt vēršoties Dānijas policijā. Vismaz divas stundas pirms kravu pārvadājuma
veikšanas, pāri Oresund tiltam, telefoniski jāinformē tilta satiksmes kontroles centrs
par gaidāmo lielgabarīta un/vai smagsvara kravas tuvošanos pa tālruni: (+45) 33 41
65 91. Maksas iekasēšanas postenī jāuzrāda policijas izsniegtā atļauja, jānodrošina
informācija par transportlīdzekļa izmēriem un svaru, kā arī jāprecizē vēlamais
šķērsošanas laiks.
Papildu informāciju skatīt šeit.

Storebælt tilts
Lai veiktu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumus pāri Storebælt tiltam
jānoformē atļauja.
Transportlīdzekļiem, kuru platums pārsniedz 3.3m jāsaņem mutisku atļauju, no tilta
novērošanas posteņa, (vismaz divas stundas pirms tilta šķērsošanas) pa tālruni: +(45)
5830 3051.
Transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 100t, vai to platums pārsniedz
4.5m, vai to maksimālais kustības ātrums nepārsniedz 50km/h, pirms pārvadājuma
veikšanas ir jāsaņem rakstisku atļauju no Dānijas policijas un Storebælt tilta
administrācijas par konkrētā pārvadājuma veikšanai.
Tilta šķērsošana jāsaskaņo ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms brauciena uzsākšanas.
Papildu informāciju skatīt šeit.
Braukšanas ierobežojumi vasarā
No 15. jūnija līdz 31. augustam, gadījumos, kad gaisa temperatūra sasniedz 25 C, vai
vairāk, var tikt aizliegti lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi pa Storebælt
tiltu, laikaposmā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00.
Avots: DTL, decembris 2018
Informācija iegūta: www.iru.org

