Eismo apribojimai (2019), krovininis transportas
Austrija
Transporto priemonės
Bendrieji eismo apribojimai:
vilkikai su priekabomis, jei
didžiausia leistina bendroji
sunkvežimio ar priekabos masė
viršija 3.5 t; vilkikai, vilkikai su
puspriekabe ir savaeigės
pramoninės mašinos, kurių
bendra leistina masė yra virš 7.5 t

Teritorija

visoje šalyje, išskyrus kombinuotus
pervežimus, atliekamus 65 km spinduliu nuo
šių perkrovimo stočių: Brennersee; GrazOstbahnhof; SalzburgHauptbahnhof; WelsVerschiebebahnhof; VillachFürnitz; WienSüdbahnhof; Wien-Nordwestbahnhof; Wörg;
Hall in Tirol CCT; Bludenz CCT; Wolfurt CCT.

Draudžiamas
eismas
šeštadieniais
nuo 15.00 val. iki
24.00 val.;
sekmadieniais ir
švenčių
dienomis nuo
00.00 val. iki
22.00 val.

Išimtys
- draudimas, galiojantis vilkikams su priekabomis, kurių bendra masė yra virš 3.5 t, netaikomas
transporto priemonėms, vežančioms pieną;
- draudimas, galiojantis vilkikams su priekabomis, kurių bendra masė yra virš 7.5 t, netaikomas:
transporto priemonėms, vežančioms mėsą arba gyvulius skerdimui (išskyrus atvejus, kai galvijai
vežami automagistralėmis);
- vežant šiuos greitai gendančius maisto produktus (išskyrus stipriai užšaldytus produktus): šviežios
sultys ir šviežios daržovės, šviežias pienas ir švieži pieno produktai, šviežia mėsa ir švieži mėsos
produktai, šviežia žuvis ir švieži žuvies produktai, gyva žuvis, kiaušiniai, švieži grybai, švieži kepyklos
produktai ir švieži pyragai bei tešla, švieži augalai (vaistažolės) kaip konservuoti augalai arba nusk inti
ir paruošti valgymui maisto ruošiniai, taip pat išimtys galioja vykstančioms tuščioms transporto
priemonėms, susijusioms su aukščiau minimų prekių vežimu arba grįžtančioms kelionėms, kuomet
buvo atlikta aukščiau minimų prekių pervežimo ir pakavimo pas lauga. Patikrinimo metu kaip įrodymą
reiktų pateikti CMR važtaraštį. Krovinio būsena (kiekis) turi būti aiškiai aprašyta dokumentuose
kelionės pradžioje ir jos metu.
Išimtys galioja tik pervežamoms greitai gendančioms prekėms.
Be to, maisto produktams, kurie yra konservuoti, patalpinti į indus, plastmasinius konteinerius arba į
ploną ir netvirtą kartoną ir kurių galiojimo laikas neviršija vieno mėnesio, netaikomos šios išimtys.
- vežant atsigaivinimo produktus į turistinius rajonus;
- neatidėliotina pagalba šaldymo įmonėms, buksyravimo paslaugoms (visais atvejais, kai pažymėta
StVO 46 paragrafe, privaloma išsukti iš greitkelio arčiausiame posūkyje), techninės pagalbos
transporto priemonėms avarijos atvejais;
- avarinės pagalbos transporto priemonėms;
- reguliarius pervežimus atliekančių bendrovių transporto priemonėms (reguliarūs maršrutai);
kelionėms po apylinkes du šeštadienius prieš gruodžio 24 d.

SPECIALŪS VIETINIAI EISMO APRIBOJIMAI
Transporto priemonės

Teritorija

Draudžiamas
eismas

Visos krovininės transporto
priemonės, nepriklausomai nuo
bendro svorio, registruotos iki
1992 m. sausio 1 d.

Visi “Lander” Vienna, Burgenland ir
Žemutinės Austrijos keliai

visiškas
draudimas

Vilkikai virš 3,5 t

B50 tarp Eisenstadt ir Neusiedl/See-Parndorf

visiškas
draudimas

Nuo 2016m. sausio 1d. : visos
transporto priemonės EURO 2 ir
žemesnės klasės emisijos.

Burgenland, visi keliai

visiškas
draudimas

Karintija (Carinthia)
sunkvežimiai, kurių
didžiausias leistinas svoris
yra virš 7.5 t
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 5t
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 16t
sunkvežimiams virš 7,5t
leistinos masės
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 3.5 t
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 4t

A11

B70

B78

B83

Karawanken Autobahn nuo 15.400 km iki 21.250 km
(Karawanken tunelis) : visais šeštadieniais birželio mėn.
iki rugsėjo mėn., nuo 08.00 val. iki 14.00 val.
Packer Bundesstrasse, Wolfsberg ir St Andrä miestuose
(išskyrus šių miestų gyventojus)
Waldensteinerbach tilto prieigose ties 74.250 km ir
Auerling tilto prieigose ties 75.620 km
Obdacher Strasse, nuo St. Leonhard iki Obdacher Sattel
(23,518- 36,60 km.)
Kärnter Strasse, išskyrus vietinį transportą tarp Thörl Maglern ir Villach, Wernberg i r Velden/WSee
nuo Klagenfurt miesto iki Villach regiono

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 3.5t

B85

Rosental Strasse, tarp B83 Fürnitz ir A11 Winkl, išskyrus
vietinį transportą;

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

B91

Loiblpassstrasse

vilkikai, kurių bendra masė
yra virš 7.5 t

B94

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 25 t

B111

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 25 t

L22

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 5 t

L23

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 25 t

L24

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 14 t

Ossiacher Bundesstrasse, išskyrus vietinius gyventojus
bei siuntų paskirstymo ir surinkimo paslaugas
teikiančias bendroves;
Gailtal Bundesstrasse, Lesachtal atkarpa, nuo 63.846
km (Wetzmann) iki 92.496 km (Vakarų Tyrol pasienis);
priekabos nuo 63.846 km (Wetzmann) iki 82.500
(Liesing);
Rattendorfer Landesstrasse, nuo 1.358 km iki 1.427 km
(Doberbach tiltas);
Egger Almstrasse, nuo 2.441 km iki 2.465 km
(Gamitzenbach tiltas) ir nuo 2.691 km (įvažiavimas į
Gamitzenklamm) iki 10.800 km (Eggeralm);
Schattseiten Landesstrasse, nuo 1.958 km iki 1.984 km
(Nötblingbach tiltas)

nuo 3.495 km iki 3.508 km (Grimmlnitzbach tiltas)

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris 25 t
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris 16 t
vilkikų aukštis apribotas iki
3.30 m

nuo 5.011 km iki 5.019 km (Bodenmühlbach tiltas)
nuo 9.024 km iki 9.050 km (Stranigbach tiltas)
L25

Egger Landesstrasse, nuo 12.398 km iki 12.420 km;

14 t vilkikai

L27

Voderberger Strasse, nuo 3.786 km iki 3.856 km (Gail
tiltas);

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 12 t
ir priekabos

L29

Guggenberger Landesstrasse, nuo 11.900 km (Kreuth)
iki 16.600 km (Jenig);

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris 16 t

L33

Kreuzner Strasse, nuo 16.933 km (Erzpriester tiltas)

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 5 t

L143

Ettendorfer Landesstrasse, Jakling regione, St Andrä
mieste (išskyrus vietinius gyventojus);

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 14 t

L144

Metersdorfer Landesstrasse, per Lavant tiltą;

vilkikai, kurių svoris yra virš
16 t

L149

Koralm Strasse, iki 0.2 km, Pailbach tilto kryptimi
Villach draudžiamas vilkikų, kurių

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 3.5 t

Villach

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 3.5 t

Klagenfurt

Žemutinė Austrija
Transporto priemonė
Visos krovininės transporto
priemonės, nepriklausomai
nuo bendro svorio,
registruotos iki 1992 m.
sausio 1 d.

Krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5t.
maksimalios leistinos
masės ir priekaboms virš
3,5t. maksimalios leistinos
masės

draudžiamas vilkikų eismas, išskyrus siuntas
pristatančias transporto priemones;
draudžiamas vilkikų eismas

Teritorija

Draudžiamas eismas/išimtys

Rekreacinės
zonos* –
aplink Vieną

Nuo 2016 m. sausio 1 d. : Euro-2 ir žemesnės

B1**

- nuo 90,955 km. (Amstetten kryptimi vakarinė sankirta
su nuvažiavimu į kelią B3a) iki 101,463 km. (Melk
kryptimi rytinė sankirta su nuvažiavimu į kelią L5325);
- nuo 101,517 km. (Amstetten kryptimi vakarinė
sankirta su nuvažiavimu į kelią L5325) iki 111,625 km.
(Melk kryptimi rytinė sankirta su nuvažiavimu į kelią
B25);
- nuo 111,900 km. (Amstetten kryptimi vakarinė
sankirta su nuvažiavimu į kelią B25) iki 119,864 km.
(rytinė rytų Amstell sankirta);
- nuo 134,10 km. (Amstetten vakarų sankryža) iki
162,94 km. (Rems sankryža su keliu B123a).

Krovininės transporto
priemonės virš 3,5 MLS
(kurios vyksta į Vieną ar
rytų kryptimi)
Visos komercinės
transporto priemonės,
kurių bendra masė yra virš
7.5 t
Vilkikai su puspriekabe ir
autotraukiniai, kurių
bendra masė yra virš 7.5 t

B2

B3

B5

B16**
B17**

krovininės transporto
priemonės, kurių bendra
masė yra virš 7.5 t

B18

transporto priemonės,
kurių bendra masė yra virš
7.5 t

B19

Krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5t.
maksimalios leistinos
masės
transporto priemonės,
kurių bendra masė yra virš
7.5 t
Krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5t.
maksimalios leistinos
masės
Vilkikai, kurių bendra masė
yra virš 7.5 t.

Bundesstrasse, nuo
84.179 km iki 115.338 km

nuo 20.00 val. iki 06.00
val.
nuo 06.00 val. iki 20.00
val.

B4

Krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5t.
maksimalios leistinos
masės

nuo 115,527 km (pasienis) iki 101,153 km
(Gmund/Waidhofen an der Thaya) rytų kryptimi
(Gmund, BrandNagelberg, Schrems). Išimtys galioja
atvykstantiems iš Čekijos respublikos, kelių nr. D5 ir D1
pietų pusės.

B37

B43

vykstančioms į Vokietiją (arba į šalis, esančias į šiaurę
ar šiaurės vakarus nuo Vokietijos) ar šiaurinę Prahą nuo
0,290 km iki 14,900 (Korneuburg/Tulln).
vykstančioms į Vieną ar rytų pusės link, nuo 41,874 km.
(pasienis) iki 22,908 km (Gmund/Waidhofen an der
Thaya) pietų pusės link (Reingers, Litschau, Eisgarn ir
Heidenreichstein). Išimtys: transporto priemonės,
vykstančios iš Čekijos, kelių nr. D5 ir D1 pietų pusės.
nuo 19.80 km. (šiaurės Ebreichsdorf sankryža) iki 25.20
km. (sankryža su keliu B60, Weigelsdorf).
nuo 9,95 km. (sankirta su keliu B12a, Wiener Neudorf)
iki 12,10 km. (sankirta su keliu B11, Wiener Neudorf).
nuo 12.170 km iki 55.800 km. Išimtys: eismas iš ir į
Lilienfeld, Neustadt ir Neunkirchen (vakarai) regionų, į
pietus einančia A2 automagistrale, bei iš Hirtenberg,
Hernstein, Berndorf, Pottenstein, Wiesenbach /
Triesting, Furth / Triesting, Altenmarkt / Triesting ir
Wilhelmsburg vietovių, o taip pat transporto
priemonės, pristatančios ir surenkančios siuntas ir
pieną šiame regione;
Tullner Strasse: 3.710 km (Neulengbach), nuo 22.00
val. iki 05.00 val., važiuojančios į šiaurę nuo Dunojaus.
abejomis kryptimis vykstančioms į Vokietiją (arba į
šalis, esančias į šiaurę ar šiaurės vakarus nuo
Vokietijos) arba šiaurinę Prahą. Išimtys: transporto
priemonės, vykstančios iš vakarinės Vienos.
Traismaurer Strasse: 16.195 km (Traismauer), nuo
22.00 val. iki 05.00 val., važiuojant į vakarus,
važiuojančios į šiaurę nuo Dunojaus

B54

nuo 14.03 km. (Seebenstein sankryža) iki 23.22 km.
(Grimmenstein sankryža) ir nuo 23,22 km. iki 26,26 km.
(Grimmenstein sankryža su keliu L4174)

B210

Helenental, tarp Alland ir Baden

Krovininės transporto
priemonės virš 3,5 t. MLS
vykstančios į Vieną arba
rytų pusę

L62

L67

L80**
Krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5t.
maksimalios leistinos
masės

L2087

L8225
LB37

Zweilanderstrasse Industrial Access Park Gmund, nuo
pasienio ir kertančio kelio (L 62) šiaurės rytų Gmund
kryptimi. Išimtys: transporto priemonės, vykstančios iš
Čekijos, kelių nr. D5 ir D1 pietų pusės.
nuo 31,883 km (pasienis) iki 23,613 km (susikirtimas L
67/B30/B36) pietų kryptimi. Išimtys: transporto
priemonės, vykstančios iš Čekijos, kelių nr. D5 ir D1
pietų pusės.
nuo 0.00 km. (Strengberg sankryža su keliu B1) iki 3,54
km. (Haag sankryža).
nuo 0.005 km. (sankryža su keliu B17) iki 2,029 km.
(Modling sankryža su keliu L2088).
kurios vyksta į Vieną ar rytų kryptimi nuo 0,104 km
(pasienis) iki 0,000 km (susikirtimas su keliu L 62) link
pietryčių (Gmund). Išimtys: transporto priemonės,
vykstančios iš Čekijos, kelių nr. D5 ir D1 pietų pusės.
vykstantiems į Vokietiją arba į Prahos šiaurę.

* • Ba d Deu tsch -Altenb urg, Bru ck a n d er Le itha, En zersdorf an d er Fischa, Göttlesb run n-Arbesthal, Götzendorf an d er
Le i tha, Hainburg a n d er Donau, Haslau Maria Ellen d, Höflein, Pe tron ell -Carnu ntum, Rohrau, Scharn dorf, Tra utmannsdorf a n
d e r Le i tha (Bezirk Bru ck a n d er Le itha)
• Ad e rklaa, An dlersdorf, Deu tsch -Wagram, Eckartsau , En gelhartstetten, Gänsern dorf, Glinzend orf, Groß-Enzersdorf,
Großh ofe n, Haringsee, La ssee, Le op oldsdorf i m Ma rch felde, Ma nnsd orf an d er Donau , March egg, Ma rkgrafneusiedl,
Ob e rs iebenb run n, Orth an d er Donau , Parb asd orf, Raasd orf, Strassh of an d er Nord bahn , Untersiebenb run n, Weiden an der
Ma rch , We i kend orf (Bezirk Gänsernd orf)
• Bi samberg, Ern stbru nn, Großmugl, Hagen brun n, Hausleiten , Korn euburg, La ngenzersdorf, Siern dorf (Bezirk Korn eubu r g).
• Ach a u , Biedermannsdorf, Brun n am Gebirge, Gu ntramsd orf, Henn ersd orf, Laxe nbu rg, Mü n chen dorf, Vösendorf, Wi ener
Ne u d orf (Bezirk Mödling)
• Fi s chamen d, Gerasdorf b ei Wien , Himberg, Sch wechat, Eb ergassing, Kl ein Neusiedl, Kl ostern euburg, La nzendorf,
Le op oldsdorf, Ma ria-Lanzend orf, Rauch enwarth, Schwadorf, Zwölfaxing (Bezirk Wien Umgebun g)
** - išimtys galioja valstybinių švenčių eismo apribojimo metu

Transporto priemonė
Tirolis (Tyrol)
- transporto priemonių
junginiams virš 7.5t MLS ir

Teritorija
A12

Draudžiamas eismas/išimtys
Draudimas galioja abejose juostose abejomis kryptimis
tarp Kufstein (6.350 km.) ir Zirl (90.0 km)

vilkikams su priekabomis, jei
abiejų transporto priemonių
MLS viršija 7.5t ir NOx
emisija viršija ribinį dydį –
7.0 g/kwh (Euro 0 ir Euro 1);
transporto priemonių
junginiams virš 7.5t MLS
(maksimalus leistinas svoris)
ir vilkikams su priekabomis,
jei abiejų transporto
priemonių MLS viršija 7.5t ir
Nox emisija viršija ribinį dydį
– 5.0 g/kwh (Euro 2);
- sunkvežimiams be
priekabų ir vilkikams virš 7.5
MLS jei NOx emisija viršija
ribinį dydį – 7.0 g/kwh (Euro
0 ir Euro 1).
sunkiasvorės krovininės
transporto priemonės, kurių
bendra masė yra virš 7.5 t,
išskyrus velkant transporto
priemones, pagalbą avarijų
atvejais teikiančias
transporto priemones,
federalinės kariuomenės
transporto priemones ir
vilkikus
transporto priemonės, kurių
bendra masė yra virš 12 t

Išimtys: kelionėms (laikomomis kombinuoto pervežimo
dalimis) į rytų pusę link Tyrol Hall geležinkelio
terminalo, ar į vakarų pusę link Worgl geležinkelio
terminalo su tikslu pakrauti transporto priemonę ant
traukinio; kelionėms (laikomoms kombinuoto
pervežimo dalimis) į vakarų pusę link Tyrol Hall
geležinkelio terminalo, ar į rytų pusę link Worgl
geležinkelio terminalo, jeigu įrodoma atitinkamais
dokumentais; specializuotoms transporto
priemonėms/aukšto intensyvumo transporto
priemonėms (betono maišyklėms, velkančioms
transporto priemonėms, sunkvežimiamskranams).

B164

Hochkönigstrasse, nuo 56.251 km (Hochfilzen vietovė)
iki 75.76 km (St Johann Tirolyje) abiem kryptimis,
išskyrus tuos, kurie pakraunami arba iškraunami šiose
vietovėse arba kurių kelionė prasideda arba baigiasi
šiose vietovėse: St Johann Tirolyje, Fieberbrunn
Tirolyje, Hochfilzen, Leogang federalinėje Zalcburgo
(Salzburg) provincijoje. Vilkikams, kurių bendrasis ilgis
daugiau nei 12m. nuo lapkričio 1d. iki balandžio 30d.

B165

Gerlosstrasse, iš Hainzenberg į Gerlos

B170
vilkikai, kurių bendra masė
yra virš 7.5 t

B171
B172
B175

Brixentaler Bundesstrasse, nuo 9.5 km (Hopfgarten
i.B.) iki 26.03 km (Kirchberg)
Išskyrus: kariuomenei priklausančias transporto
priemones; transporto priemonių vilkimo paslaugas
arba pagalbą avarijų atvejais teikiančias transporto
priemones; vežant skubiai reikalingas atsargines dalis į
šaldytuvų gamyklas arba energiją tiekiančias įmones;
vilkikus, priklausančius bendrovėms, registruotoms
Hopfgarten (esančiame Brixen), Westendorf, Brixen in
Th., Kirchenberg i.T. vietovėse, arba vilkikus, kurie yra
pakraunami ar iškraunami tose pačiose vietovėse, kaip
ir jų kilmės arba paskirties vieta. (taip pat žiūrėti:
Wörgl).
Tiroler Strasse (taip pat žiūrėti: Wörgl ir Rattenberg)
nuo 1.984 km. Iki 3.857 km. ties Kufstein.
Walchseestrasse, nuo Niederndorf žemės sienos,
Niederndorf kryptimi
Wildbichler Strasse nuo 1.493 km Ebbs kryptimi,

išskyrus transporto priemones, vykstančias į arba iš
Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg,
Rettenschöss, Walchsee, Kirchdorf, Kössen, Schwendt
ir Waidring vietovių; nuo 0.0 km. iki 1.458 km. ties
Kufstein.
transporto priemonės, kurių
bendra masė yra virš 16 t
vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

B176

transporto priemonės, kurių
bendra masė yra virš 7.5 t

B177

krovininės transporto
priemonės, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

B178

Kössener Bundesstrassenuo 0.0 km (susikirtimas su
B312 St.Johann) iki 14.0 km (Schwendt-Dorf) išskyrus
vietinių gyventojų transporto priemones, nuo 0.0 km
(susikirtimas su B312 St.Johann) iki 17.7 km
(susikirtimas B312 Kössen).
Seefelder Strasse, Zirlerberg maršrutas, į pakalnę
važiuojančios transporto priemonės, išskyrus vilkikus,
priklausančius bendrovėms, įsikūrusioms Seefeld,
Scharnitz, Leutasch ir Reith bei Seefeld vietovėse, arba
bendrovėms, kurių būstinės yra GarmischPartenkirchen, Bad Tölz, Wolfratshausen arba
Weilheim-Schöngau regionuose, o tai p pat Austrijos
transporto priemones, vežančias krovinius į arba iš
Seefeld plokščiakalnio ir aukščiau minimų regionų.
Draudimas taip pat taikomas į kalną kylančioms
transporto priemonėms su priekabomis, išskyrus
tuščias transporto priemones ir transporto priemones,
turinčias leidimą nusileisti.
Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse ir L36
Möserer Landesstrasse: Zirlerberg maršrutas, L35
Buchener Landesstrasse, L36 Möserer Landesstrasse, o
taip pat visi Seefeld plokščiakalnio keliai, draudžiamas
pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių,
kurių krovinys identifikuojamas pagal oranžines
lenteles (Rn 10.500 ADR), eismas, išskyrus tiekimo
paslaugas į Seefeld plokščiakalnį.
Seefelder Strasse: virš 7,5 t vilkikams nuo Zirl (0,665
km) iki Scharnitz (21,360 km).
Lofererstrasse: nuo 0.00 km (Kirchbichl) iki 49.63 km
(Waidring)
išskyrus: mažo triukšmingumo transporto priemones
pagal 1967 m. KDV 8b str.; automagistralių priežiūros
tarnybos, federalinės kariuomenės transporto
priemones; transporto priemonių vilkimą; pagalbą
avarijų atvejais teikiančias transporto priemones;
katastrofų prevenciją; vežant skubiai reikalingas
atsargines dalis į šaldytuvų gamyklas arba energiją
tiekiančias įmones; viešosios apsaugos tarnybų
transporto priemones; sunkiasvores komercines
transporto priemones, kurios pakraunamos arba
iškraunamos (pradedant maršrutą arba važiuojant į)
Kitzbühel regione arba Ellmau, Scheffau, Söll,
Kirchbichl ir Wörgl vietovėse (Kufstein regione).

komercinėms transporto
priemonėms, kurių
didžiausias leistinas svoris
yra virš 7.5 t

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t.,

B179

Nuo 0.00 km (Kirchbichl) iki 49.63 km (Waidring)
vietinis eismas draudžiamas vežančioms skaldą, stiklo
nuolaužas, metalo laužą, automobilius, šlaką, cementą,
tuščius konteinerius, įrengimus, pakavimo medžiagas,
statybines medžiagas ir surenkamas betono dalis,
išskyrus komercines transporto priemones, kurios
pakraunamos arba iškraunamos (pradedant maršrutą
arba važiuojant į) Kitzbühel, Lienz, St Johann im Pongau
ir Zell am See regionuose, o taip pat Söll, Ellmau
rajonuose ir Scheffau vietovėse (Kufstein regione). Ši
išimtis taikoma tik tuo atveju, kai didžioji (t.y. virš 51%)
pakrovimo ir iškrovimo operacijų dalis vyksta
rajonuose arba vietovėse, kuriose šis eismo draudimas
netaikomas. Leidžiama vežti krovinius (kartu su kitais
kroviniais), kurių vežimui taikomas eismo draudimas,
jeigu jie sudaro iki 10% bendro krovinio svorio.
Terminas “statybinės medžiagos” reiškia birius
krovinius, tokius kaip skalda, smėlis, žvyras, plytos,
izoliacinės ir sandarinančios medžiagos, plieną
tvirtinantys strypai ir lakštai.
Fernpassstrasse, tarp 0.0 km ties Nassereith ir 47.957
km ties Vils, išskyrus iškrovimo ar pakrovimo kelionėms
į Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Landeck,
Reutte regionuose, Biberach, GarmischPartenkirchen,
Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg,
Unterallgäu, Weilheim-Schongau kaimo regionuose,
Kaufbeuren, Kempten arba Memmingen miestuose,
Samnaun vietovėje arba Bruggrafenamt arba
Vinschgau regiono miestuose, o taip pat, kai vienintelis
kelionės tikslas yra transporto priemonių pakrovimas
arba iškrovimas minėtose vietose, transporto
priemonės vilkimas bei pagalba avarijų atvejais.

vilkikai, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

B180

pavojingus krovinius
vežančios transporto
priemonės

B181

vilkikams, autotraukiniams ir
vilkikams su puspriekabe,
kurių bendra masė yra virš
3.5 t

B182

Reschenstrasse, nuo 0.00 km (Landeck) iki 46.22 km
(Nauders žemės pasienis): abiem kryptimis, išskyrus
keliones vilkikų, priklausančių bendrovėms,
įsikūrusioms palei B315 tarp 0.00 km ir 46.22 km ir
abipus to kelio lygumų palei Vintschgauer Staatstrasse
(SS38 ir SS40), pradedant nuo Reschen žemės sienos
per SS40 Reschenstrasse ir per SS38 Stilfserjochstrasse
iki Naturns, ties 189.5 km, SS38 ir abipus to kelio
lygumų, o taip pat išskyrus keliones vilkikų, kurie
pakraunami arba iškraunami Landeck regione,
Vintschgau ir Bruggrafenamt lygumų apylinkėse,
Unterengadin ir Samnaun (kilmės ir paskirties vieta);
tai netaikoma kelionėms vilkikų, kurie pakraunami ir
iškraunami šiose teritorijose, kai kelionė prasideda ir
baigiasi šiose teritorijose: Voralberg žemėje;
Lichtenšteino Kunigaikštystėje; Šveicarijos Graubünden.
(į šiaurę nuo Chur-Davos), Glarus, St-Gallen, Appenzell,
Thurgau Šveicarijos kantonuose; Lindau, Ravensburg ir
Biberach kaimo regionuose; kai keliaujant važiuojama
per Voralberg, Bodenseekreis, Sigmaringen, Konstanz,
Schwarzwald-Baar-Kreise, Tuttligen, Rottweil kaimiškus
regionus, Bozen/Bolzano, SaltenSchlern, Überetsch Südtiroler Unterland regionus ir lygumų vietoves,
Triento autonominę provinciją ir Venetia regioną.

Achensee Bundesstrasse ir L7 Jenbacher Landesstrasse
(Kasbachstrasse), išskyrus pervežimus iš arba į
Achental, Hinterriss ir Fischl.
Brennerstrasse, abiem kryptimis nuo 7.4 km
(Schönberg vietovė) iki 35.10 km (Gries a Br. vietovė) ir
L38 Ellbögener Strasse, abiem kryptimis, nuo 10.35 km
iki 22.60 km.
Išimtys: pervežimai į arba iš šios teritorijos, krovinių
(mažiausiai 51%, bet ne mažiau kaip 1000 kg)
pakrovimui arba iškrovimui; pervežimai į arba iš šios
teritorijos, kai važiuoja joje įsikūrusių bendrovių
transporto priemonės; siuntų pristatymas ir surinkimas
Stubaital, nuo 7.4 km kelyje B182 iki susikirtimo su
keliu B183; Automagistralių Departamentui ir
kariuomenei priklausančios transporto priemonės;
techninės pagalbos transporto priemonės; esant tam
tikroms sąlygoms (t.y. tik grįžimui į Innsbruck arba
Brenner), keliu B182 galima važiuoti į arba iš Auer
garažo, esančio Matrei; jeigu vykstama toliau, nuo
Matrei transporto priemonės privalo važiuoti keliu
A13.

transporto priemonės, kurių
bendra masė yra virš 16 t,
išskyrus tas, kurios važiuoja
kelio dalies viduriu, lydimos
kitos transporto priemonės

B186

vilkikai, kurių bendra masė
yra virš 7.5 t

B189

krovininės transporto
priemonės virš 7,5 t MLM

B199

vilkikams, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t
transporto priemonės, kurių
didžiausias leistinas svoris
yra virš 3.5 t

L6

L7

krovininėms transporto
priemonėms virš 7,5t

L11

transporto priemonėms su
priekabomis

L38

L39

Transporto priemonėms,
kurių didžiausias leistinas

Ötztalstrasse, Höhe Brücke teritorijoje netoli Pill
Miemingerstrasse, nuo 0.00 km (Telfs) iki 9.80 km
(Mieming) išskyrus vietinių gyventojų transporto
priemones.
Tannheimer Strasse nuo 0,0 km. ( Weissenbach
savivaldybė, Lech) iki 22.65 km. (Schattwald
savivaldybė) abejomis kryptimis, išskyrus nuolatinius
gyventojus ir eismą tarp šių rajonų.
Tuxer Strasse, nuo 0.00 km (Mayrhofen) iki 17.225 km
(Tux, Hintertux atkarpa). Nakties metu, nuo 22.00 val.
iki 07.00 val. važiuojantiems į įkalnę, išskyrus
transporto priemones, vežančias pieną ir maisto
produktus.
Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse) i išskyrus
vietinių gyventojų transporto priemones.

Volser Strasse, abejomis kryptimis nuo 5.910 km. iki
6,980 km.;Unterperfuss, nuo 11,410 km. iki 11,960
km.; Inzing, nuo 15,700 km. iki 17,520 km.;
Pfaffenhofen, nuo 26,052 km. iki 27,278 km
Ellbögenstrasse: nuo susikirtimo su į automagistralę
vedančiu keliu ties Patsch iki susikirtimo su B182
Brennerstrasse, abiem kryptimis, i šskyrus: atvejus, kai
atvykstama ir išvykstama pasikrauti bei transporto
priemones, atvykstančias iš arba vykstančias į Ellbögen,
Mühlbach, Matrei, Patsch ir Pfons, vykstant atkarpa
tarp susikirtimo su L38 Ellbögenstrasse ir į
automagistralę vedančiu keliu ties Patsch ir susikirtimo
su B182 Brennerstrasse, ties Matrei am Brenner; o taip
pat pagalbą avarijų atvejais ir transporto priemonių
vilkimo paslaugas teikiančias transporto priemones,
viešosios apsaugos tarnyboms, federalinei kariuomenei
ir automagistralių priežiūros tarnybai priklausančias
transporto priemones.
Erpfendorfer Landesstrasse, per visą jos ilgį,
Erpfendorf-Kössen kryptimi, išskyrus atvejus, kai
vežamas pienas, švi ežia mėsa, gyvuliai, greitai
gendantys maisto produktai, laikraščiai ir žurnalai, taip
pat kai transporto priemonės yra iš Kössen, Schwendt,
Walchsee, Rettenschöss, Niderndorf,
Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf i.T., Going,
St.Johann i.T., Kirchdorf i.T. ir Waidring; transporto
priemonėms, važiuojančioms iš arba į šias vietoves taip
pat taikoma išimtis, su sąlyga, jog pakrovimas ir
iškrovimas vyksta išimtinai šiose vietovėse.

svoris yra virš 7.5 t

draudimas taikomas
vilkikams su priekabomis

Kitzbühel

vilkikams, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 3.5 t

vilkikams, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

Unterinntalstrasse nuo 14,755 km. iki 17,00 km.
(Angerberg ir Breitenbach ties Inn savivaldybės) ir
L211
Munster savivaldybėje nuo Wiesen iki Munster (apie
2,6 km.), išskyrus eismą tarp šių vietovių.
Gräner Strasse nuo 0,00km iki 5,866 km Gran abejomis
L261
kryptimis.
Kirchdorfer Landesstrasse nuo 0.00 km (B312
susikirtimas ties Kirchdorf) iki 3.4 km (B176
L274
susikirtimas), išskyrus vietinių gyventojų transporto
priemones.
Spisser Landesstrasse, tarp Pfunds-Zollhäuser ir
Spissermühle, tais metų mėnesiais, kai Spisser
L348
greitkelis padengtas sniegu arba ledu
Draudimas galioja kiekvieną dieną, Kitzbuhel nuo Liepos 5d. iki
Rugsėjo 5d. ir nuo
Gruodžio 20d. iki Kovo 20d., abu laikotarpius nuo 10:00val. iki
06:00val. , išimtys taikomos tik jei numatomas pasikrovimas miesto
viešbučiuose, dviratininkams, taksi, motorinėms transporto
priemonėms priklausančioms asmenims išvardintiems oficialiame
Tirol žurnale – Bote fur Tirol ( Tirol Official Journal),
Automagistralėmis važiuoti draudžiama, išskyrus
vietinių gyventojų transporto priemones; tranzitu
vykstančios sunkiasvorės transporto priemonės gali
važiuoti alternatyviu maršrutu: Kupfstein/Zell – naujoji
Kufstein
Wildbichlerstrasse – senoji Wildbichlerstrasse –
privažiavimo kelias Kufstein/Nord – Hochauser (abiem
kryptimis).
Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170),
važiuojant tranzitu per Wörgl vietovę, ke liu B171, tarp
privažiavimo kelio, vedančio į Wörgl -West
automagistralę, pabaigos (19.087 km) ir susikirtimo su į
Wörgl
automagistralę vedančiu keliu ties Wörgl -Ost, o taip
pat kelyje B170, nuo Luech posūkio (4.65 km) iki B171
Wörgl-Ortsmitte, išskyrus vietinius pervežimus,
atliekamus Wörgl ir Wildschönau.

pavojingus krovinius
vežančioms transporto
priemonėms

Tiroler Strasse (B171) išskyrus siuntų pristatymą
Rattenberg ir Radfeld regione. Draudimas taip pat
taikomas sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis
nuo 22.00 val. iki 05.00 val. (kitą dieną)

vilkikams, kurių didžiausias
leistinas svoris yra virš 7.5 t

ne šiais laikotarpiais draudimas taikomas vilkikams,
kurių didžiausias leistinas svoris yra virš 7.5 t, išskyrus
Radfeld registruotas transporto priemones, atvejus, kai
pakrovimas vyksta Rattenberg ir Radfeld regione, bei
leidimus turinčias transporto priemones (įskaitant
automagistralių ir avarinių tarnybų transporto
priemones bei medienos vežimą už municipalinės
teritorijos ribų)

Rattenberg

Vorarlbergas (Vorarlberg)

Autotraukiniams ir
sujungtoms transporto
priemonėms

B197

Krovininėms transporto
priemonėms virš 7,5 t. MLS

L190

Arlbergpass Bundesstrasse, nuo St Jakob am Arlberg iki
Alpe Rauz (Šveicarijos siena) abejomis kryptimis,
transporto priemonės turi važiuoti per apmokestintą
Arlberg tunelį.
nuo 23,713 km. iki 25,706 km. Rankwiel kryptimi ir nuo
25,548 km. iki 23,713 km. Tisis kryptimi, išskyrus
transporto priemones, kurios pasikrauna/išsikrauna
Feldkirch mieste ir kurios važiuoja tranzitu į
Lichtenšteiną.

Štirija (Styria)

Visi keliai. Transporto priemonės Euro-2 ir žemesnės. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
Obdacher Strasse nuo Bad St. Leonhard (23.518 km) iki Obdacher Sattel
B78
(36.600 km).
Draudimas abejomis kryptimis taikomas nuo 0,00 km. iki Traboch žiedo
virš 7,5 t
ir nuo šio žiedo, Seiz kryptimi, iki kelio L116 sankirtos su B113; nuo
sunkvežimiams
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” Puslapis
B113
12 iš 21 11,500 km. iki 23,825 km.; nuo 24,640 km. iki 34,400 km.
(išskyrus eismą tarp šių rajonų ir eismą valstybinių švenčių eismo
apribojimo metu)

B138

B317

sunkvežimiams,
kurių
didžiausias
leistinas svoris
virš 3,5 t

B320

L121
L303
Draudimas
taikomas
krovininėms
transporto
priemonėms
virš 7,5 t. MLS
abejomis

L304
L369
L371
L379
L518
L553

Pyhrnpass Bundesstrasse nuo Pyhrnpass periferinės sienos (81,620 km.)
iki B138/L740 Liezen sankryžos (88,295 km.), išskyrus žemo
triukšmingumo transporto priemones nuo 06.00 val. iki 22.00 val.
Naktinis draudimas taikomas nuo 22.00 val. iki 05.00 val. abejomis
kryptimis Durnstein savivaldybės ribose nuo 21,510 km. iki 22,810 km.;
prekybos miestelio Neumarkt teritorijoje nuo 10,700 km. iki 12,500 km.;
Perschau am Sattel rajone nuo 6,270 km. iki 6,510 km.; St Marein bei
Neumarkt savivaldybės ribose nuo 12,500 km. iki 13,060 km., išskyrus
eismą tarp šių vietovių; pagrindinis draudimas taikomas tarp Scheifling ir
Durstein nuo 19,070 km. iki 19,600 km. ir nuo 0,00 km. iki 22,810 km.
abejomis kryptimis, išskyrus eismą į/iš Murau, Judenburg, Knittelfeld.
Leoben, Tamsweg ir St Veit an der Glan rajonų.
Ennstal Strasse draudžiamas važi avimas naktį tarp rytinio Liezen
aplinkkelio (70.145 km) ir ribos su Salzburg (8.494 km) abiem kryptim,
nuo 22.00 val. iki 05.00 val.. Išimtys taikomos vykstantiems į/iš šių
regionų: ypatingam transportui, transportui vežančiam greitai
gendančius krovinius ir gyvus gyvulius
nuo 25,4 km. iki kelio L121 (Peggau/Deutschfeistritz pakrovimo rampos
sankryža) pabaigos*
nuo 0,0 km. (sankryža su keliu LB70) iki 5,650 km. (sankryža su keliu
L374) ir nuo sankryžos su keliu L304 iki sankryžos su keliu L603*
nuo 1,1 km. iki susikirtimo su keliu L303*
nuo 0,0 km. iki 11,050 km. (susijungimas su keliu L305)*
nuo susikirtimo su keliu L312 iki kelio L371, esančio Hausmannstatten
rajone, pabaigos*
nuo Feldkirchen greitkelio žiedo nuvažiavimo iki susikirtimo su keliu
L373 (Kalsdorf žiedas)*
*

kryptimis

L603
LB64
LB67
LB70

nuo susikirtimo su keliu L303 iki rajono sienos (4,2 km.)*
nuo 49,960 km. iki rajono sienos (33,780 km)*
nuo 61,700 km. (Billa sankryža) iki rajono sienos (73,320 km)*
nuo rajono sienos (17,800 km.) iki susikirtimo su keliu LB76 (Waldhof
žiedas)*

* išskyrus eismą į/iš šių rajonų ir eismą valstybinių švenčių eismo apribojimo metu.

Aukštutinė Austrija
Draudimas taikomas : visoms transporto priemonėms, nepaisant jų svorio. Nuo 2016m. sausio 1d. :
euro -2 ir žemesnės emisijos klasės transporto priemonėms.
B1
Wiener Strasse: rajono ribos Salzburge iki rajono ribos Niederosterreich.
B3
Donau Strasse: nuo rajono ribos Niederosterreich iki B3 kelio pabaigos (Linz savivaldybė)
B114
Eismo apribojimai taikomi transporto priemonėms , kurių svoris viršija 7,5t., nuo 0,00 km iki
9,40km, abejomis kryptimis nuo Lapkričio 1d. iki Balandžio 15d. , išimtys taikomos tik Euro 4 emisijos klasės transporto priemonėms.
B115
Eisen Strasse: nuo 17,031 km. iki susikirtimo su keliu B122 Voralpen Strasse (Ennser
sankryža).
B122
Voralpen Strasse: nuo susikirtimo su B115 Eisen Strasse iki susikirtimo su B140 Steyrtal

B123
B125
B135
B137

B138

B139
B140
B141

B143
B148
B309
L510

Strasse ir nuo susikirtimo su B139 Kremstal Bundesstrasse iki susikirtimo su L562
Kremsmunsterer Strasse.
Mauthausener Strasse: nuo susikirtimo su keliu B3 iki s usikirtimo su L1472 Gutauer Strasse.
Prager Strasse: nuo susikirtimo su L569 Pleschinger Strasse iki kelio B125 (susikirtimas su
B124 Konigswiesener Strasse) pabaigos.
Gallspacher Strasse: nuo susikirtimo su B1 Wiener Strasse iki susikirtimo su B137 Innviertler
Strasse.
Innviertler Strasse: nuo 64,160 km. (pasienis ties Scharding/Neuhaus) iki 11,386 km.
(B137/B134 sankryža) ir nuo 9,305 km (B137/B134 sankryža) iki 0,00 km. (B137/B1/B138
sankryža).
Pyhrpass Strasse: nuo susikirtimo su B138/B1/B137 sankryžą iki Inzersdorf sankryžos, A9
Pyhrn greitkelis, ir nuo Kienberg/Wienerweg sankryžos, A9 Pyhrn greitkelis, iki Spital am
Pyhrn sankryžos, A9 Pyhrn greitkelis.
Kremstal Strasse: nuo sankryžos su B1 Wiener Strasse/B139a Kremstal Strasse iki
susikirtimo su B122 Voralpen Strasse.
Visa Steyrtal Strasse.
Visa Rieder Strasse: visa gatve, išskyrus atvejus, kai: vertinant kelionę nuo pakrovimo vietos
iki paskutinės iškrovimo vietos, aplinkkelį per greitkelį A8 ir B148 Altheimer Strasse sudaro
daugiau nei 7 km; jei pakrovimo ir/arba iškrovimo vieta yra Braunau ir Ried im Innkrei
rajone prie B141 kelio.
Hausruck Strasse: nuo susikirtimo su B148 Altheimer Strasse iki susikirtimo su B141 Rieder
Strasse.
Altheimer Strasse: nuo 19.807 km (Weng im Innkrei vietovė) iki 36.778 (Braunau am Inn).
Visa Steyrer Strasse.
Weilbacher Strasse: nuo 11.705 km (sankirta su keliu L1087) iki 14.733 km, išskyrus
transporto priemones, kurių paskirties vieta (turint omeny kelion ę nuo pasikrovimo iki
galutinio išsikrovimo vietos) negali būti pasiekta aplinkkeliu, jei transporto priemonė
nevyksta L510, L511 ir L1087 keliais.

L511

L520
L554
L562
L569
L1087

L1265
B145*
L547*

Gurtener Strasse: nuo 3.160 km iki 3.510 km (abi sankirtos su keliu L1087), išskyrus
transporto priemones, kurių paskirties vieta (turint omeny kelionę nuo pasikrovimo iki
galutinio išsikrovimo vietos) negali būti pasiekta aplinkkeliu, jei transporto priemonė
nevyksta L510, L511 ir L1087 keliais.
Gaspoltshofener Strasse: nuo sankryžos su B135 Gallspacher Strasse iki sankryžos su B141
Rieder Strasse.
Visa Schlierbacher Strasse.
Kremsmunsterer Strasse: nuo 0,00 km. (sankirtasu B139 Kremstal Strasse ties Kematen an
der Krems) iki 7,426 km. (sankryža su B122 Prager Strasse ties Kremsmuns ter).
Plescinger Strasse: nuo susikirtimo su B125 Prager Strasse iki susikirtimo su B3 Donau
Strasse.
Wippenhamer Strasse: visa gatvė, išskyrus transporto priemones, kurių kelionės galutinis
taškas, turint omeny visą kelionę nuo pakrovimo vietos iki galutinio iškrovimo taško, negali
būti pasiektas be aplinkkelio, jei transporto priemonė nevyksta L510, L511 ir L1087 keliais.
Schorflinger Strasse: nuo sankryžos su B1 Wiener Strasse iki A1 vakarų greitkelio sankirtos
ties Schorfling.
Salzkammergut Strasse: nuo 70,825 + 138 km (St Agatha) iki 76,600+172 km (federalinis
valstybinės pasienis)
Hallstattersee Strasse: nuo 8,000+55 km iki 13,487 (federalinis valstybinės pasienis)

* Išimtys (B145 ir L547 keliams) galioja pakraunamoms ar iškraunamoms transporto priemonėms šiose savivaldybėse:
Aukštutinė Austrija: Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gosau, Hallstatt, Obertraun, St. Wolfgang, Steinbach a.A.,
Traunkirchen;
Salzburgas: Abtenau, Annaberg, St. Gilgen, Strobl, Rußbach, Fuschl, Hof, Ebenau, Faistenau und Hintersee;
Steiermark: Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Grundlsee, Pichl -Kainisch, Pürgg-Trautenfels, Tauplitz.

Salzburg
Transporto priemonė

Teritorija
B158

krovininėms transporto
priemonėms virš 3.5 t MLS

B159

krovininėms transporto
priemonėms virš 7,5 t. MLS

B159

krovininėms transporto
priemonėms virš 7,5 t. MLS

B311

Draudžiamas eismas/išimtys

Wolfgangsee Bundesstrasse tarp Koppl ir Strobl ir tarp
Altenmarkt ir Mandling/Enstal (išimtis taikoma
ypatingam transportui vykstančiam į/iš šiuos regionus)
Salzachtal Bundesstrasse nuo 14,72 km. (Kuchl
savivaldybė) iki 21,25 km. Galling savivaldybėje
(išskyrus eismą į/iš šių rajonų ir eismą valstybinių
švenčių eismo apribojimo metu.)
Salzachtal Bundesstrasse abejomis kryptimis nuo
34,440 km. iki 35,264 km. (Tenneck) (išskyrus eismą į/iš
šių rajonų ir eismą valstybinių švenčių eismo
apribojimo metu.)
Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass
Thurn Strasse. B165 Gerlosstrasse, B108
Felbertauernstrasse. Zell am See rajone (išskyrus
greitai gendančius krovinius vežančias transporto
priemones ir pan.).

krovininėms transporto
priemonėms virš 3,5 t. MLS

L107

Westtal Landesstrasseabejomis kryptimis nuo 0,430
km. iki 19,890 km. (sankryža su B158 Wolfgangsee
Strasse), išskyrus eismą į/iš šių rajonų ir eismą
valstybinių švenčių eismo apribojimo metu

Viena

Visos krovininės transporto
priemonės, nepriklausomai
nuo bendro svorio,
registruotos iki 1992 m.
sausio 1 d.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. :
Euro-2 ir žemesnės

Visi keliai

visiškas draudimas

BENDRASIS DRAUDIMAS VAŽIUOTI NAKTĮ
sunkiasvorės krovininės
transporto priemonės, kurių
didžiausias leistinas svoris yra
virš 7.5 t

nuo 22.00 val. iki 05.00 val., IŠIMTYS*: transporto priemonės,
priklausančios automagistralių priežiūros tarnybai; Federalinei
Armijai priklausančios transporto priemonės, kurios yra būtinos
karinių operacijų vykdymui; mažai triukšmingos transporto
priemonės, turinčios žalią “L” lentelę. Pastarųjų didžiausias
leistinas greitis yra 60 km/h, tačiau tam tikrose atkarpose gali būti
leistas 80 km/h greitis.

* Pastaba: Išimtys iš šių eismo apribojimų bus taikomos tik toms kelionėms, kurių metu vežamas pienas, šviežia mėsa ir
gyvuliai, greitai gendantys maisto produktai (išskyrus stipriai užšaldytus produktus), laikraščiai ir žurnalai, būtinos
atsarginės dalys šaldytuvų gamykloms arba tada, kai vyksta eismą reguliuojančios kelių priežiūros tarnybos transporto
priemonės; visais kitais atvejais leidimas gali būti išduotas tiktai tada, jei yra ypač svarbus visuomeninis poreikis.
Pareiškėjas privalo įrodyti, kad kelionės negalima išvengti dėl organizacinių priemonių ar pasirenkant kitokį transportą.

SPECIALŪS VIETINIAI DRAUDIMAI VAŽIUOTI NAKTĮ
Transporto priemonė
Teritorija
Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 3.5 t

Karintija (Carinthia)

Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 7.5 t

Žemutinė Austrija
Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 3.5 t

Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 7.5 t

Draudžiamas eismas/išimtys
nuo 23.00 val. iki 05.00 val.,
Klagenfurt mieste.
nuo 22.00 val. iki 06.00 val., kelyje
B18 Traisentalstrasse, tarp Berndorf
ir Traisen, bei nuo 22.00 val. iki
06.00 val., kelyje B3 Wachaustrasse
ir kelyje B133, tarp Mautern ir
Melk.
nuo 22.00 val. iki 06.00 val.,
Mödling regione (Brunn/Geb,
Hinterbrühl, Maria Enzerndorf,
Mödling, Perchtoldsdorf vietovės).
Šiuos eismo apribojimus nurodo
kelio ženklai.
Wiener Neustadt mieste
draudžiama važiuoti nakties metu,
nuo 23.00 val. iki 05.00 val.
nuo 22.00 val. iki 05.00 val., Wels
mieste (B157 ir B138 rytinis žiedinis
kelias).

Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 5 t

Aukštutinė Austrija

Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 3.5 t
Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 3.5 t

Štirija (Styria)

Vilkikai, kurių bendra masė yra
virš 3.5 t

Tirolis (Tyrol)
Vilkikai, vilkikai su priekabomis
ir kt., kurių bendra masė yra
virš 7.5 t

nuo 22.00 val. iki 06.00 val.,
keliuose B138 ir A9, nuo žemės
pasienio.
nuo 22.00 val. iki 06.00 val., Linz
mieste.
nuo 23.00 val. iki 04.30 val., Graz
mieste (išskyrus maistą tiekiančias
transporto priemones ir susisiekimą
su geležinkeliu/keliu).
nuo 22.00 val. iki 05.00 val.,
Innsbruck mieste (išskyrus mažo
triukšmingumo transporto
priemones).
A12 kelio abejomis kryptimis – tarp
Kufstein ( 6,350 km ) ir Zirl ( 90,0
km) , nuo gegužės 1d. ir Spalio 31d.
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo
22:00val. iki 05:00val., ir
sekmadieniais ir švenčių dienomis
nuo 23:00val. iki 05:00val. ir
lapkričio 1d. ir balandžio 30d. nuo
pirmadienio iki šeštadienio nuo
20:00val. iki 05:00val. , ir
sekmadieniais ir švenčių dienomis
nuo 23:00val. iki 05:00val.

Išimtys: greitai gendantys maisto produktai (išskyrus stipriai užšaldytus produktus); gyvų galvijų pervežimai; pervežimai
sunkvežimiais (EURO 6) iki 2020m. 12.31, jei galima įrodyti atitinkamais dokumentais.

Išimtys taikomos kelionėms, kurios yra kombinuoto pervežimo dalis, važiuojant abiem kryptimis šiais
keliais ir kelių atkarpomis:
Į Vienna Freudenau Hafen CCT per
rytinę automagistralę nuo pasienio posto ties Nickelsdorf iki sankryžos Vienna – Simmeringer
A4
Heide ir per Jedlezbergerstrasse (Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Hauptstrasse B228),
Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hau ptstrasse
B14), Seitenhafenstrasse iki Hafen Freudenau.
B16 Ödenburger Strasse, nuo pasienio posto ties Klingenbach iki A3 pietrytinės automagistralės ir
per A3, A2 pietinę automagistralę, A23 Vienna pietrytinį žiedinį kelią, A4 rytinį greitkelį iki
sankryžos Vienna-Simmeringer Heide, Jedlezbergerstrasse (Hauptstrasse B228),
Margetinstrasse (Hauptstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14),
Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse iki Hafen Freudenau.
Brunner Strasse – Hauptstrasse B7 nuo pasienio ties Drasenhofen, per B3, B227, A22,
B7
Donnauuferautobahn, A23 Vienna pietryčių žiedą, A4 rytų greitkelį iki sankryžos Vienna Simmeringer Heide, Jedlezbergerstrasse (Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Hauptstrasse
B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse
(Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse iki Hafen Freudenau.
Į Krems a.d. Donau CCT:
B303 Wienviertler Strasse nuo Kleinhaugsdorf pasienio iki Stockerau ir per A22
Donauuferautobahn, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-WilhelmStrasse, Karl
Mierka Strasse.
Waldviertler Strassenuo Neu-Naglberg pasienio per Schrems į Vitis ir per B36 Zwettlerstrasse
B2
iki Zwettl ir B37 Kremserstrasse iki Krems, S5Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-FranzWilhelmStrasse, Karl Mierka Strasse.
Į Enns Hafen CCT:
Innkreis greitkelis nuo Suben pasienio iki A25 Welser greitkelio ir per A25 bei A1 iki sankryžos
A8
Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse iki Donaustrasse.
Vakarų greitkeliu nuo Walserberg pasienio iki susikirtimo su AstenSt. Florian, ir nuo B1
A1
Wiener Strasse iki Hafen Enns.
Į LINZ Stadthafen CCT:
B310 Muhlviertler Strasse nuo Wullowitz pasienio iki Unterweitersdorf, tuomet per A7 Muhlkreis
greitkelį iki Hafenstrasse sankryžos, per B129 Hafenstrasse, Industriezeile iki Stadhafen Linz.
B310 Muhlviertler Strasse nuo Wullowitz pasienio iki Unterweitersdorf, tuomet per A7 Muhlkreis
greitkelį iki Hafenstrasse sankryžos, per B129 Hafenstrasse, Industriezeile, Pummerer
Strasse, Saxinger Strasse.
Į OBB terminal Worgl:
A12 Inntal greitkeliu nuo Kiefersfelden pasienio iki vakarų Worgl nuvažiavimo ir per B171
Tirolerstrasse.
Į Vienna Sudbahnhof per:
Rytų greitkeliu per Nickeldorf pasienį iki A23 Vienna pietryčių žiedo ir per A 23 Gurtel
A4
išvažiuoti ties Gurtel per Gurtel Landstrasse ir Wiedner Gurtel iki Sudtiroler Platz,
Sonnwendgasse;
B16 Odenburger Bundesstrasse nuo Klingenbach pasienio posto iki A3 pietryčių greitkelio ir per
A3 pietryčių greitkelį, B210 Badener Bundesstrass e iki A2 pietų greitkelio ir A2 pietų greitkelį,

A23 Vienna pietryčių žiedą, Gurtel nuvažiavima per Landstrasse Gurtel, Wieder Gurtel iki
Sudtiroler Platz, Sonnwendgasse.
Į Graz Ostbahnhof per:
Pyhrn automagistralę nuo Spielfeld pasienio posto iki A2 pietinės automagistralės ir per A2
A9
pietinę automagistralę, išvažiavimą Graz East, Ulrich-Lichenstein-Gasse, Conrad-von
Hötzendorf-Strasse;
B65 Gleisdorfer Bundesstrasse nuo pasienio posto ties Heiligenkreuz iki A2 pietinės
automagistralės ir per A2 pietinę automagistralę, išvažiavimą Graz East, Ulrich-Lichenstein
Gasse, Conrad-von Hötzendorf-Strasse.
Į Villach-Fürnitz stotį per:
A11 Karawanken automagistralę nuo pasienio posto ties Arnoldstein iki Fürnitz išvažiavimo, B83
Kärntner Bundesstrasse.
Pietinę automagistralę nuo pasienio posto ties Arnoldstein iki Fürnitz išvažiavimo, B83
A2
Kärntner Bundesstrasse.
Į rūšiavimo stotį ties Wels per:
Innkreis automagistralę nuo pasienio posto ties Suben iki A25 Linz automagistralės ir per A25
A8
Linz automagistralę iki išvažiavimo 13;
Vakarų automagistralę nuo pasienio posto ties Walserberg iki Sattledt išvažiavimo ir per
A1
B138 Pyhrnpass Bundesstrasse, B137 Innviertler Bundesstrasse iki A25 Linz automagistralės
ir per A25 Linz automagistralę iki išvažiavimo 13.
B310 Muhlviertler Strasse nuo Wullowitz pasienio iki A7 Muhlkreis greitkelio, tuomet per A7, A1
vakarų greitkelį, A25 Linzer greitkelį, Terminal – 13 nuvažiavimas.
Į Salzburg stotį per:
Vakarų automagistralę nuo Walserberg pasienio posto iki išvažiavimo 288 (Salzburg šiaurė),
A1
tada per Salzburgerstrasse, Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse, Lastenstrasse.
Į Brennersee geležinkelio stotį per:
A13 Brenner automagistralę nuo Brenner pasienio posto iki Brennersee išvažiavimo ir per B182
Brenner Bunde sstrasse.
Aukš či a u i š va rdi ntoms kel i onėms rei ka linga s užpi l dytas dokumenta s (CIM/UIRR Konvenci j a ), nuroda nti s , ka d
tra ns porto pri emonė a r j os s ąs ta ta s (nui ma ma s kėbul a s , kontei neri s ) bus veža ma s a r j a u buvo veža ma s
gel eži nkel i u.

PAPILDOMI EISMO APRIBOJIMAI

Transporto priemonė

motorinės transporto
priemonės arba transporto
priemonių junginiai, kurių
bendrasis svoris virš 7.5t

Teritorija

- A12 Apribojimai galioja
transporto priemonėms,
vykstančioms į Italiją ar tranzitu
per Italiją.
- A13 Apribojimai galioja
transporto priemonėms,
vykstančioms į Italiją ar tranzitu
per Italiją.*
- A12 Apribojimai galioja
transporto priemonėms,
vykstančioms į Vokietiją ar
tranzitu per Vokietiją.

Draudžiamas eismas
- penktadienį prieš šv. Velykas nuo
16:00 val. iki 22:00 val.
- šeštadienį prieš šv. Velykas nuo
10:00 val. iki 15:00 val.
- Gruodžio 23d. 2018 m. nuo
10:00val. iki 14:00val.

-Visais šeštadieniais nuo Liepos 1d.
iki Rugpjūčio 26d. 2018 m. nuo
10;00val. iki 15:00val.
- Penktadienį, Rugpjūčio 3 d. nuo

motorinės transporto
priemonės arba transporto
priemonių junginiai, kurių
bendrasis svoris virš 7.5t

motorinės transporto
priemonės arba transporto
priemonių junginiai, kurių
bendrasis svoris virš 7.5t

- A13 Apribojimai galioja
transporto priemonėms,
vykstančioms į Vokietiją ar
tranzitu per Vokietiją
A12 ir A13 keliai, krypti mis link
Vokietijos, ir bet kuria kryptimi
vykstant tranzitu.
a) Loferer Strasse B178 LoferWorgl b) ennstalstrasse B320km
4,500; c) Seefelder Strasse
B177; d) fernpassstrasse B179
Nassereith-Biberwier; e)
Achensee Strasse B 181;
A 4 ( Schwechat iki Nickelsdor
sienos abejomis kryptimis,
išskyrus pasirkovimus/
iškrovimus šiose srityse :
Neusiedl am See, Eisenstadt,
EisesntadtUmgebung, Rust,
Mattersburg, Bruck an der
Leitha , Ganserdorf, Wien
Umgebung.

16:00val. iki 22:00val.

Penktadienį prieš Velykas nuo
00:00val. iki 22:00val.

Visais šeštadieniais : nuo Liepos 1d.
iki Rugpjūčio 26d. imtinai, nuo
08:00val. iki 15:00val.

visais šeštadieniais nuo Liepos 1d.
iki Rugsėjo 2d. 2018 m. imtinai, nuo
08:00val. iki 15:00val.

*- Galioja aukščiau nurodytos išimtys.
- Taip pat transporto priemonėms, kurios šiomis valandomis yra atleistos nuo eismo apribojimų Italijoje.

Tirolis (atnaujinimas)
Nuo 2016 m. Lapkričio 1 d. nuo 6.35 km (Langkampfen) iki 72 km (Ampass) galioja šie eismo
apribojimai:
Transporto priemonės
Krovininės transporto priemonės, kurių
bendrasis svoris viršija 7,5 t ir vilkikai su
puspriekabėmis, kurių bendrasis svoris viršija 7,5
t

Kroviniai
- Visų rūšių atliekos, nurodytos Europos
atliekų kataloge (2000/532/EG, versija
2014/955/EU)
- Akmenys, žemė ir iškasenos
- Rąstai ir kamščiamedis
- Transporto priemonės žemesnės arba
aukštesnės grupės (L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e, L7e, M1, M2 ir N1)
- Spalvotieji metalai ir geležis
- Plienas (išskyrus pastatų sustiprinimui
bei konstrukcijų ir statybų vietoms
transportuojamą plieną)
- Marmuras ir uolienos
- Keramikinės plytelės

Išimtys
- Krovininiam transportui, kurių pakrovimo arba iškrovimo vieta yra šioje atkarpoje;

-

kelionėms (laikomomis kombinuoto pervežimo dalimis) į rytų pusę link Tyrol Hall geležinkelio
terminalo, ar į vakarų pusę link Worgl geležinkelio terminalo su tikslu pakrauti transporto
priemonę ant traukinio; kelionėms (laikomoms kombinuoto pervežimo dalimis) į vakarų pusę
link Tyrol Hall geležinkelio terminalo, ar į rytų pusę link Worgl geležinkelio terminalo, jeigu
įrodoma atitinkamais dokumentais;
- Krovininiam transportui, kurio NOx emisija yra mažesnė nei 0,4g/kWh (Euro 6)
- Skubioms Austrijos ginkluotųjų pajėgų ar užsienio karių kelionėms Austrijos teritorijoje.
Važiuoti A12 galima:

-

transporto priemonėms, kurių bendrasis svoris didesnis nei 7,5 t ir savaeigėms
pramoninėms mašinoms su priekabomis, jei jų bendroji masė yra didesnė nei 7,5 t; o
NOx emisija neviršija 5,0g/kWh (Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro6)
vilkikams be priekabų ir savaeigėms pramoninėms mašinoms, kurių bendroji masė
didesnė nei 7,5 t, jei jų NOx emisija neviršija 7,0h/kWh (Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro
5, Euro 6)
nuo 2017 m. gruodžio 31 d. – krovininėms transporto priemonėms, kurių bendrasis
svoris yra daugiau nei 7,5 t, transporto priemonių junginiams ir savaeigėms
pramoninėms mašinoms, kurių bendrasis svoris yra daugiau nei 7,5 t, o jų NOx
emisija neviršija 3,5g/kWh (Euro 4, Euro 5, Euro 6)
nuo 2022 m. gruodžio 31 d. vilkikams ir savaeigėms pramoninėms mašinoms be
priekabų, kurių bendroji masė neviršija 7,5 t, o NOx emisija neviršija 2,0g/kWh (Euro 5, Euro 6)

-

-

Fahrverbotskalender – vasara/Velykos) 2019 – atnaujinimas
1. Motorinėms ir kombinuotoms transporto priemonėms, kurių maksimalus svoris yra didesnis, nei
7,5 t, o kelionės tikslas arba maršruto dalis yra Italija, eismas draudžiamas A12 ir A13 greitkeliais:
•
•
•
•

Balandžio 19 d. 16:00-22:00
Balandžio 20 d. 11:00-15:00
Balandžio 25 d. 11:00-22:00
Birželio 2 d. 11:00-15:00

Taip pat eismas draudžiamas visais šeštadieniais nuo birželio 30 d. iki rugpjūčio 31 d. 10:00-15:00
2. Motorinėms ir kombinuotoms transporto priemonėms, kurių maksimalus svoris yra didesnis, nei
7,5 t, o kelionės tikslas arba maršruto dalis yra Vokietija, eismas draudžiamas A12 ir A13 greitkeliais:
•
•

Visais šeštadieniais nuo Liepos 6 d. iki Rugpjūčio 24 d. 07:00 – 15:00
Visais šeštadieniais nuo Birželio 29 d. iki Rugpjūčio 24 d. 08:00 – 15:00 šiuose keliuose:
o Loferer Straße B 178 Lofer - Wörgl;
o
o
o
o

Ennstalstraße B320 km 4, 500;
Seefelder Straße B 177;
Fernpassstraße B 179 Nassereith - Biberwier;
Achensee Straße B 181;

3. Visais šeštadieniais nuo Birželio 29 d. iki Rugpjūčio 24 d. 08:00 – 15:00 A4 greitkelyje (Schwechat iki
Nickelsdorf (pasienis) abiejomis kryptimis (išimtis galioja Neusiedl am See, Eisenstadt, EisenstadtUmgebung, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gaserndorf ir Korneuburg teritorijose
išsikraunantiems/pasikraunantiems vilkikams.

