
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

Dānija 
 

Dānijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu brīvdienās un valsts svētku dienās. 

Vietējas nozīmes braukšanas ierobežojumi 

Kopenhāgenā pastāv vietējas nozīmes braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

ar pilnu masu virs 18t. Braukšanas ierobežojumu zona robežojas ar sekojošām ielām: Nørre 

un Vester Voldgade, Stormgade, Holmens Kanal un Gothersgade. Ierobežojumus var 

apbraukt izmantojot Chr.IX Gade – Kr. Bernikowsgade – Bremerholm.  

Transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5t aizliegts šķērsot Amagertorv un 

apkārtējās gājēju ielas.  

Izņēmumu gadījumos var pieteikties un saņemt atļauju pārvadājumu veikšanai braukšanas 

ierobežojumu zonās. Pieteikumus atbrīvojumu saņemšanai jānosūta –  

Københavns Politi – Trafikafdelingen 

(Kopenhāgenas policijas – transporta departaments) 

Anker Heegaardsgade 1,1 

DK - 1572 Copenhagen V 

Tel: (+45) 33 14 14 48  

 

Oresund tilts 

Bīstamo kravu pārvadājumi 

 

Uz tilta aizliegti bīstamo kravu pārvadājumi no 6.00 līdz 23.00 (tuneļu ierobežojums E) un no 

23.00 – 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 jvar iegūt 

vēršoties Dānijas policijā. Vismaz divas stundas pirms kravu pārvadājuma veikšanas, pāri 

tiltam, telefoniski jāinformē Oresund tilta satiksmes kontroles centrs par gaidāmo 

lielgabarīta un/vai smagsvara kravas tuvošanos pa tālruni: (+45) 33 14 14 48. Maksas 

iekasēšanas postenī jāuzrāda policijas izsniegtā atļauja, jānodrošina informācija par 

transportlīdzekļa izmēriem un svaru, kā arī jāprecizē vēlamais šķērsošanas laiks. 

Papildu informāciju skatīt šeit.  

 

 

 

 

https://www.oresundsbron.com/en/info/hazardous-goods
https://www.oresundsbron.com/en/special-transport


Storebælt tilts 

 

Lai veiktu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumus pāri Storebælt tiltam jānoformē 

atļauja. Transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 2.8m jāsaņem mutisku atļauju, no tilta 

novērošanas posteņa, (vismaz divas stundas pirms tilta šķērsošanas) pa tālruni: +(45) 33 41 

65 91. Maksas iekasēšanas postenī jānodrošina informācija par transportlīdzekļa izmēriem 

un svaru, kā arī jāprecizē vēlamais šķērsošanas laiks. 

Papildu informāciju skatīt šeit. 

 

Braukšanas ierobežojumi vasarā 

 

No 15. jūnija līdz 31. augustam, gadījumos, kad gaisa temperatūra sasniedz 25C vai vairāk, no 

12.00 līdz 18.00 pār tiltu var tikt aizliegti lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi. 

 

Avots: ITD, janvāris 2016 

Informācija iegūta: www.iru.org  

 

 

 

 

  

 

http://www.storebaelt.dk/english/abnormal-loads
http://www.iru.org/

