Eismo apribojimai (2019), krovininis transportas
Šveicarija
Visoje Šveicarijos teritorijoje:
Transporto priemonės
Draudžiamas eismas
Sunkvežimiai, kurių didžiausias leistinas svoris virš
3.5 t; pramoninės mašinos; vilkikai su puspriekabe
sekmadieniais ir švenčių* dienomis** nuo 00.00 val.
ir autotraukiniai, kurių didžiausias leistinas svoris
iki 24.00 val.; nakties metu nuo 22.00 val. iki 05.00
virš 5t. Eismo apribojimai netaikomi keleivinio
val.
transporto priemonėms, gyvenamiesiems
nameliams ant ratų ir žemės ūkio transporto
priemonėms.
*Jei kuri nors iš dienų kai kuriame nors kantone arba kantono dalyje nėra šventė, tame kantone
eismo apribojimai netaikomi.
**Švenčių dienomis kantonų įvesti eismo apribojimai netaikomi tranzitu per juos vykstančioms
transporto priemonėms.

Pavojingų krovinių vežimo apribojimai tuneliuose
Specialūs apribojimai, skirti pavojingus krovinius gabenančioms transporto priemonėms, yra taikomi
šiuose tuneliuose:
Tunelis
Seelisberg
St Gotthard
Costoni di Fieud
Kerenzer
Via Mala
Bärenburg
Rofla
San Bernardino
Grand St Bernard
Rongellen II
Mappo/Morettina
Galerie du Marcolet

Kelias
A2 Stans-Flüelen
A2 Göschenen - Airolo
A2 Gotthard Pass - Airolo
A3 Weesen - Murg
A13 Thusis - San Bernardino
A13 Thusis - San Bernardino
A13 Thusis - San Bernardino
A13 Thusis - Tessin
RC Martigny - Aosta
A13 Thusis - San Bernardino
RC Bellinzona - Brissago
RC Crissier

Kantonas
NW-UR
UR-TI
TI
GL
GR
GR
GR
GR
VS-Italy
GR
TI
VD

Pavojingų krovinių sąrašas, iš ADR 3.2 skyriaus yra paimtas kaip apribojimų nuoroda. Kiekvienam
įrašui nurodoma, ar:
vežimas yra galimas;
jei taip, ar reikalingas leidimas ir ar taikomi tūrio apribojimai.
Sąrašą vokiečių ir prancūzų kalbomis (SDR Anhang 2, SDR Appendice 2), taip pat institucijų, atsakingų
už prašymus, adresus galima atsisiųsti iš skyriaus „Publications“ iš www.astra.admin.ch
Visos Šveicarijos teritorijoje galiojančius leidimus, leidžiančius taikyti eismo apribojimų išimtis, gali
išduoti kantonų, per kuriuos yra važiuojama arba kuriuose prasideda kelionė, kuriai reikalingas
leidimas, valdžios institucijos. Šių leidimų paskirstymas yra kantono jurisdikcijoje tol, kol kelionė
susijusi su jo teritorija. Užsienio šalių transporto priemonėms leidimus išduoda Federalinis Kelių
Biuras.
Kantonų šventiniai apribojimai negalioja tranzitinėms transporto priemonėms.
Važiavimas draudžiamas ir:
•
•
•
•
•

Nuo balandžio 20 d. 22:00 iki 23 d. 05:00
Nuo birželio 8 d. 22:00 iki 11 d. 05:00
Nuo liepos 31 d. 22:00 iki rugpjūčio 2 d. 05:00
Nuo gruodžio 24 d. 22:00 iki 27 d. 05:00
Nuo gruodžio 31 d. Iki sausio 2 d. 2020 m.

Naktinio vairavimo apribojimai
Šveicarijoje naktinio vairavimo draudimas galioja visoms transporto priemonėms, kurių masė
didesnė, nei 3,5 t. Draudimas galioja nuo 22:00 iki 05:00 (išskyrus keleivinį transportą), taip pat ir
traktoriams, industrinėms darbo mašinoms, kelių traukiniams, sveriantiems daugiau nei 5 t.
Išimtys taikomos keleivinėms mašinoms, mobiliems namams, nepaisant jų bendro svorio. Išimtis
taikoma sekmadieniams ir naktims.

