ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – 2015
ΑΥΣΤΡΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Οχήματα

φορτηγά με ρυμουλκούμενα, εάν το μέγιστο εγκεκριμένο συνολικό
βάρος του οχήματος ή το ρυμουλκούμενο υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,
φορτηγά, αρθρωτά οχήματα με εγκεκριμένο συνολικό βάρος άνω των
7,5 τόνων
Περιοχή
σε όλη την επικράτεια, εξαιρούνται τα ταξίδια που γίνονται ως μέρος
μιας συνδυασμένης μεταφοράς μέσα σε ακτίνα 65 χλμ στους
ακόλουθους σταθμούς φόρτωσης: Brennersee, Graz-Ostbahnhof,
Salzburg-Hauptbahnhof, Wels-Verschiebebahnhof, Villach-Furnitz,
Wien-Sudbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Worg, Hall in Tirol CCT,
Bludenz CCT, Wolfurt CCT.
Απαγόρευση τα Σάββατα από τις 15:00 μέχρι τις 24:00, τις Κυριακές και τις
επίσημες αργίες από τις 00:00 μέχρι τις 22:00
Επίσημες
Αργίες 2014

1 Ιανουαρίου
6 Ιανουαρίου
6 Απριλίου
1 Μαΐου
14 Μαΐου
25 Μαΐου
4 Ιουνίου
15 Αυγούστου
26 Οκτωβρίου
1 Νοεμβρίου
8 Δεκεμβρίου
25 Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου

Πρωτοχρονιά
Των Φώτων
Δευτέρα του Πάσχα
Πρωτομαγιά
Αναλήψεως
Αγίου Πνεύματος
Σώματος του Χριστού
Κοίμησης της Θεοτόκου
Εθνική γιορτή
Αγίων Πάντων
Σύλληψη Θεοτόκου
Χριστούγεννα
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων

Εξαιρέσεις

αφορά φορτηγά με ρυμουλκούμενο που υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους
- οχήματα μεταφοράς γάλακτος
αφορά οχήματα με εγκεκριμένο συνολικό βάρος άνω των 7,5 τόνων
- οχήματα μεταφοράς κρέατος ή ζώντων ζώων για σφαγή (αλλά
όχι μεταφοράς βαρέων ζώων σε αυτοκινητόδρομους),
- ευπαθών τροφίμων (αλλά όχι κατεψυγμένων προϊόντων) τα
οποία είναι: φρέσκα φρούτα και φρέσκα λαχανικά, φρέσκο γάλα
και φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα, φρέσκο κρέας και φρέσκα
προϊόντα κρέατος, φρέσκα ψάρια και φρέσκα προϊόντα ψαριών,
ζωντανά ψάρια, αυγά, φρέσκα μανιτάρια, φρέσκα προϊόντα
φούρνου και φρέσκα κέικ και γλυκά, φρέσκα βότανα όπως σε
γλάστρες ή κομμένα και έτοιμα-για-κατανάλωση διατροφικά
παρασκευάσματα, καθώς επίσης και κενές μεταφορές που
συνδέονται με μεταφορές των αναφερόμενων προϊόντων ή
ταξίδια επιστροφής (με συνοδευτικό έγγραφο CMR το οποίο
πρέπει να επιδεικνύουν σε περίπτωση επιθεώρησης). Η
κατάσταση του φορτίου (ποσότητα) πρέπει να διευκρινίζεται

-

σαφώς με σχετικά έγγραφα στην έναρξη και κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς. Εξαίρεση υπάρχει ΜΟΝΟ εάν μεταφέρονται
ευπαθή προϊόντα (από τη λίστα). Επιπλέον, τρόφιμα τα οποία
είναι σε κονσέρβα, αποθηκευμένα σε βάζα, πλαστικά δοχεία ή
(λεπτή) συσκευασία από χαρτόνι και τα οποία έχουν διάρκεια
ισχύος πάνω από ένα μήνα δεν επηρεάζονται από την εξαίρεση
οχήματα με προγραμματισμένο από μεταφορική εταιρεία
δρομολόγιο
(τακτικές
γραμμές)
και
οχήματα
που
πραγματοποιούν τοπικά ταξίδια δύο Σάββατα που προηγούνται
της 24ης Δεκεμβρίου.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Οχήματα

Όλα τα εμπ/κά οχήματα εγγεγραμμένα πριν την 1η Ιανουαρίου
1992, ασχέτως του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Βάρους τους

Περιοχή

όλοι οι δρόμοι του “Lander” στην Βιέννη, Burgenland και Lower
Αυστρία
ολική απαγόρευση

Απαγόρευση
Burgenland
Οχήματα

Όλα τα εμπ/κά οχήματα εγγεγραμμένα πριν την 1η Ιανουαρίου
1992, ασχέτως του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Βάρους τους

Περιοχή

όλοι οι δρόμοι

Απαγόρευση

ολική απαγόρευση

B50

Φορτηγά με Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος άνω των 3,5 τόνων (ΜΕΒ)
μεταξύ Eisenstadt και Neusiedl/See-Parndorf.

Carinthia
Α11

Karawanken Autobahn: φορτηγά άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ από το
15.400 χλμ μέχρι το 21.250 χλμ, Karawanken Tunnel: όλα τα Σάββατα
από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο του 2015 (δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα
οι ημερομηνίες) από 08:00 πμ μέχρι 14:00 μμ. Εξαίρεση: ευπαθή
προϊόντα και ζώντα ζώα

B70

Packer Bundesstrasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 5 τόνων στις πόλεις
Wolfsberg και St Andra καθώς επίσης και φορτηγά με ΜΕΒ άνω των
16 τόνων στην περιοχή της γέφυρας Waldensteinerbach στο 74.250χλμ
και της γέφυρας Auerling στο 75.620χλμ.

Β78

Obdacher Strasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων μεταξύ St
Leonhard και Obdacher Sattel (23.518χλμ – 36.60χλμ)

Β83

Karnter Strasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 3,5 τόνων και φορτηγά με
ΜΕΒ άνω των 4 τόνων από την πόλη Klagenfurt στην περιοχή Villach

E85

Rosental Strasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 3,5 τόνων μεταξύ του Β83
στο Furnitz και του Α11 στο Winkl

Β91

Loiblpassstrasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων

Β94

Ossiacher Bundesstrasse, φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7,5 τόνων

Β111

Gailtal Bundesstrasse, Lesachtal τμήμα, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 25
τόνων από το 63.846χλμ (Wetzmann) μέχρι το 92.496χλμ (σύνορα
Δυτικού Tyrol); ρυμουλκούμενα από το 63.846χλμ (Wetzmann) μέχρι
το 82.500χλμ (Liesing)

L22

Rattendorfer Landesstrasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 25 τόνων από
το 1.358χλμ μέχρι το 1.427χλμ (γέφυρα Doberbach)

L23

Egger Almstrasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 5 τόνων από το 2.441χλμ
μέχρι το 2.465χλμ (γέφυρα Gamitzenbach) και από το 2.691χλμ
(είσοδος στο Gamitzenklamm) μέχρι το 10.800χλμ (Eggeralm)

L24

Schattseiten Landesstrasse, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 25 τόνων από
το 1.958χλμ μέχρι το 1.984χλμ (γέφυρα Notblingbach); φορτηγά με
ΜΕΒ άνω των 14 τόνων από το 3.495χλμ μέχρι το 3.508χλμ (γέφυρα
Grimmlnitzbach); φορτηγά με 25 τόνους ΜΕΒ από το 5.011χλμ μέχρι
το 5.019χλμ (γέφυρα Bodenmuhlbach); φορτηγά με 16 τόνους ΜΕΒ
από το 9.024χλμ μέχρι το 9.050χλμ (γέφυρα Stranigbach)

L25

Egger Landesstrasse, φορτηγό με ύψος που περιορίζεται στα 3,30
μέτρα από το 12.398 χλμ έως το 12.420 χλμ

L27

Voderberger Strasse, φορτηγά 14 τόνων από το 3.786χλμ μέχρι το
3.856χλμ (γέφυρα Gail)

L29

Guggenberger Landesstrasse, φορτηγά άνω των 12 τόνων ΜΕΒ και
ρυμουλκούμενα από το 11.900χλμ (Kreuth) μέχρι το 16.600χλμ (Jenig)

L33

Kreuzner Strasse, φορτηγά με 16 τόνους ΜΕΒ από το 16.933χλμ
(γέφυρα Erzpriester)

L143

Ettendorfer Landesstrasse, φορτηγά άνω των 5 τόνων ΜΕΒ στην
περιοχή Jakling, πόλη St Andra

L144

Metersdorfer Landesstrasse, φορτηγά άνω των 14 τόνων ΜΕΒ στη
γέφυρα Lavant

L149

Koralm Strasse, φορτηγά άνω των 16 τόνων στο 0.2χλμ μέσω της
γέφυρας Pailbach

Villach

όχι απευθείας κυκλοφορία φορτηγών με ΜΕΒ άνω των 3,5 τόνων με
εξαίρεση στις περιπτώσεις παραδόσεων

Klagenfurt

όχι απευθείας κυκλοφορία φορτηγών με ΜΕΒ άνω των 3,5 τόνων

Lower Αυστρία
Οχήματα

Όλα τα εμπ/κά οχήματα εγγεγραμμένα πριν την 1η Ιανουαρίου
1992, ασχέτως του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Βάρους τους
Από 1 Ιουλίου 2014: Euro-1 φορτηγά ή μικρότερα
Από 1 Ιανουαρίου 2016: Euro-2 φορτηγά ή μικρότερα

ζώνη αποκατάστασης – περίχωρα Βιέννης









Β1

Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf an der
Fischa, Gottlesbrunn-Arbesthal, Gotzendorf an der Leitha, Hainburg
an der Donau, Haslau-Maria Ellend, Hoflein, Petronell-Carnuntum,
Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an
der Leitha)
Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau,
Engelhartstetten, Ganserndorf, Glinzendorf, Grob-Enzersdorf,
Grobhofen, Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde,
Mannsdorf an der Donau, Marchegg, Markgrafneusiedl,
Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf,
Strasshof an der Nordbahn, Untersiebenbrunn, Weiden an der
March, Weikendorf (Bezirk Gansemdorf)
Bisamberg, Ernstbrunn, Grobmugl, Hagenbrunn, Hausleiten,
Korneuburg, Langenzersdorf, Sierndorf (Bezirk Korneuburg)
Achau, Biedermannsdorf, Brunnam Gebirge, Guntramsdorf,
Hennersdorf, Laxenburg, Munchendorf, Vosendorf, Wiener
Neudorf (Berirk Modling)
Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat,
Ebergassing, Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf,
Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf,
Zwolfaxing (Berirk Wien Umgebung)
οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ με ρυμουλκούμενο
άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 90.955χλμ (δυτικά της
διασταύρωσης με την σύνδεση του Β3α στην κατεύθυνση του
Amstetten) και του 101.463χλμ (ανατολικά της διασταύρωσης με τον
L5325 στην κατεύθυνση του Melk); μεταξύ του 101.517χλμ (δυτικά
της διασταύρωσης με τον L5325 στην κατεύθυνση του Amstetten) και
του 111.625χλμ (ανατολικά της διασταύρωσης με τον Β25 στην
κατεύθυνση του Melk); μεταξύ του 111.900χλμ (δυτικά της
διασταύρωσης με τον Β25 στην κατεύθυνση του Amstetten) και του
119.864χλμ (ανατολικά του Amstetten – ανατολική διασταύρωση); και
μεταξύ του 134.10χλμ (Amstetten – δυτική διασταύρωση) και του
162.94χλμ (διασταύρωση με τον Β123α στο Rems).
Εξαίρεση: όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

B2

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων που κατευθύνονται στη
Vienna ή Ανατολικά, από το 115.527 χλμ (Σύνορο) μέχρι το 101.153
χλμ (Gmund/Waidhofen an der Thaya) Ανατολική κατεύθυνση
(Gmund, Brand-Nagelberg, Schrems).
Εξαιρέσεις: τα οχήματα που έρχονται από την Τσεχία, Νότια του D5 ή
D1.

B3

Bundesstrasse, από το 84.179χλμ μέχρι το 115.338χλμ, όλα τα
εμπορευματικά οχήματα άνω των 7,5 τόνων μικτό βάρος από τις 20:00
μμ έως τις 06:00 πμ; αρθρωτά οχήματα και συρόμενα άνω των 7,5
τόνων μικτό βάρος από τις 06:00 πμ έως τις 20:00 μμ. Εξαιρέσεις:
οχήματα από τις περιοχές Zwett, Krems-Land και Krems-Stadt και από
τις κοινότητες Dorfstetten, Munichreith-Laimbach, Poggstall,
Raxendorf, St Oswald, Weiten, Yperstal, Emmersdorf και Leiben.

Β4

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται
στη Γερμανία (ή χώρες βόρεια ή βορειο-δυτικά της Γερμανίας) ή στη
Βόρεια Πράγα, από το 0.290 χλμ μέχρι το 14.900 χλμ
(Korneuburg/Tulln)

B5

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται
στη Vienna ή Ανατολικά, από το 41.874 χλμ (Σύνορο) μέχρι το 22.908
χλμ (Gmund/Waidhofen an der Thaya) Νότια κατεύθυνση (Reingers,
Litschau, Eisgarn και Heidenreichstein).
Εξαιρέσεις: τα οχήματα που έρχονται από Τσεχία, Νότια του D5 ή D1

Β16

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 19.80χλμ
(Ebreichsdorf βόρεια διασταύρωση) και του 25.20χλμ (διασταύρωση
με τον Β60, Weigelsdorf).
Εξαίρεση: όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

Β17

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 9.95χλμ
(διασταύρωση με τον Β12α, Wiener Neudorf) και του 12.10χλμ
(διασταύρωση με τον Β11, Wiener Neudorf).
Εξαίρεση: όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

Β18

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων μικτό βάρος, από το
12.170χλμ έως το 55.800χλμ.
Εξαιρέσεις: κυκλοφορία προς και από τις περιοχές Lilienfeld, Neustadt
και Neunkirchen δυτικά του Α2 αυτοκινητόδρομου με νότια
κατεύθυνση και από τις κοινότητες Hirtenberg, Hernstein, Berndorf,
Pottenstein, Wiesenbach / Triesting, Furth / Triesting, Altenmarkt /
Triesting και Wilhelmsburg.

Β19

- Tullner Strasse: 3.710χλμ στο Neulengbach από τις 22:00 έως τις
05:00, με βόρεια κατεύθυνση, για οχήματα άνω των 7,5 τόνων μικτό
βάρος που κατευθύνονται βόρεια στο Danube

- οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται
Βόρεια, από το 31.090 χλμ (κόμβος L45 στην κατεύθυνση του
Stockerau) μέχρι το 36.618 χλμ (Β4 στην κατεύθυνση προς Vienna).
Εξαίρεση: τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αυστρία (Β4), Νότια
του κόμβου Β19/S3 και Δυτικά του S3 ή στην κατεύθυνση προς
Gollersdorf και Hollabrunn.
B37

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ, και στις δύο
κατευθύνσεις, που κατευθύνονται προς Γερμανία (ή χώρες βόρεια ή
βορειοδυτικά της Γερμανίας) και Βόρεια της Πράγας.
Εξαιρέσεις: οχήματα που έρχονται από τη Δυτική Vienna.

B43

Traismauer Strasse: 16.195χλμ στο Traismauer από τις 22:00 έως τις
05:00, με δυτική κατεύθυνση, για οχήματα άνω των 7,5 τόνων μικτό
βάρος που κατευθύνονται βόρεια του Danube

B54

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 14.03χλμ
(Seebenstein διασταύρωση) και του 23.22χλμ (Grimmenstein
διασταύρωση) και μεταξύ του 23.22χλμ και του 26.26χλμ
(διασταύρωση με τον L4174 στο Grimmenstein)

B210

Helenental, μεταξύ Alland και Baden, φορτηγά άνω των 7,5 τόνων
μικτό βάρος

L62

Zweilanderstrasse Industrial Access Park Gmund, από τα σύνορα και
τον κόμβο (L62) με κατεύθυνση Βορειο-Ανατολική (Gmund): οχήματα
εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται προς
Vienna ή Ανατολικά.
Εξαιρέσεις: τα οχήματα που έρχονται από Τσεχία, Νότια του D5 ή D1

L67

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται
προς Vienna ή Ανατολικά, από το 31.883 χλμ (Σύνορο) μέχρι το
23.613 χλμ (κόμβος L67/B30/B36) Νότια κατεύθυνση.
Εξαιρέσεις: τα οχήματα που έρχονται από Τσεχία, νότια του D5 ή D1.

L80

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 0.00χλμ
(διασταύρωση με τον Β1 στο Strengberg) και του 3.54χλμ (Haag
διασταύρωση).
Εξαίρεση: όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

L2087

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 0.005χλμ
(διασταύρωση με τον Β17) και του 2.029χλμ (διασταύρωση με τον
L2088 στο Modling)

L8225

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται
στη Vienna ή Ανατολικά, από το 0.104 χλμ (Σύνορο) μέχρι το 0.000
(Κόμβος L62) προς Νοτιο-Ανατολικά (Gmund).
Εξαιρέσεις: οχήματα που έρχονται από Τσεχία, Νότια του D5 ή D1.

LB37

φορτηγά άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ που κατευθύνονται στη Γερμανία ή
στα βόρεια της Πράγας

Tyrol
A12

απαγόρευση και στις δύο λωρίδες, και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ
Kufstein (6.350χλμ) και Zirl (90.0χλμ):
- από 1.1.07, για αρθρωτά οχήματα άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ και για
φορτηγά με ρυμουλκούμενο εάν το άθροισμα του ΜΕΒ και των
δύο υπερβαίνει τους 7,5 τόνους και η εκπομπή ΝΟχ υπερβαίνει την
οριακή τιμή των 7.0γρ/kWh (Euro 0 και 1);
- από 1.11.08, για αρθρωτά οχήματα άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ και για
φορτηγά με ρυμουλκούμενο εάν το άθροισμα του ΜΕΒ και των
δύο υπερβαίνει τους 7,5 τόνους και η εκπομπή ΝΟχ υπερβαίνει την
οριακή τιμή των 5.0γρ/kWh (Euro 2);
- από 1.11.09, για φορτηγά χωρίς ρυμουλκούμενα και τράκτορες άνω
των 7,5 τόνων ΜΕΒ εάν η εκπομπή ΝΟχ υπερβαίνει την οριακή
τιμή των 7.0γρ/kWh (Euro 0 και 1)
Εξαιρέσεις: ταξίδια που αποτελούν μέρος μιας ασυνόδευτης
συνδυασμένης μεταφοράς με ανατολική κατεύθυνση προς τον
σιδηροδρομικό σταθμό του Hall στην Tyrol, ή με δυτική κατεύθυνση
προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Worgl ώστε να φορτώσει το
όχημα πάνω στο τρένο; ταξίδια που γίνονται ως μέρος μιας
ασυνόδευτης συνδυασμένης μεταφοράς με δυτική κατεύθυνση από τον
σιδηροδρομικό σταθμό του Hall στην Tyrol ή με ανατολική
κατεύθυνση από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Worgl εάν αυτό
μπορεί να αποδειχθεί από σχετικά έγγραφα

Β164

Hochkonigstrasse, από το 56.251χλμ (κοινότητα του Hochfilzen) μέχρι
το 75.76χλμ (St Johann στην Tirol) και στις δύο κατευθύνσεις, για
επικίνδυνα εμπορεύματα άνω των 7,5 τόνων συνολικό βάρος, με
εξαίρεση φορτηγά που φορτώνουν ή εκφορτώνουν στις ακόλουθες
κοινότητες ή αρχίζουν ή ολοκληρώνουν τα ταξίδια τους σ’ αυτές τις
κοινότητες: St Johann στην Tirol, Fieberbrunn στην Tirol, Hochfilzen,
Leogang στην ομοσπονδιακή επαρχία του Salzburg.

B165

Gerlosstrasse, από Heinzenberg προς Gerlos, για οχήματα άνω των 12
τόνων μικτό βάρος, εξαιρούνται τα φορτηγά μέχρι 14 τόνους, φορτηγά
ξυλείας μέχρι 16 τόνους για δι-αξονικά οχήματα και μέχρι 22 τόνους
για τρι-αξονικά οχήματα, και οχήματα μέχρι 16 τόνους μικτό βάρος
που παρέχουν υπηρεσίες διανομών για Hainzenberg και Gerlos. Αυτή
η απαγόρευση επίσης αφορά οχήματα με ρυμουλκούμενο (εξαιρούνται
εκείνα με ρυμουλκούμενο με μέγιστο πλάτος 2 μέτρα) μεταξύ του
Waldheim Inn στο Hainzenberg και της εισόδου στο χώρο στάθμευσης
στο Firstalm chairlift στο Gerlos.

Β170

Brixentaler Bundesstrasse: από το 9.5χλμ στο Hopfgarten i.B. μέχρι το
26.03χλμ στο Kirchberg, για φορτηγά άνω των 7,5 τόνων μικτό βάρος,

εξαιρούνται φορτηγά ενταγμένα σε εταιρείες που εδρεύουν στις
κοινότητες του Hopfgarten στο Brixen, Westendorf, Brixen in Th.,
Kirchberg i.T., ή φορτηγά που φορτώνουν ή εκφορτώνουν στις ίδιες
κοινότητες ως σημείο προέλευσης ή προορισμού. (βλ. επίσης Worgl)
B171

Tiroler Strasse (βλ. επίσης Worgl και Rattenberg) από το 1.984χλμ
μέχρι το 3.857χλμ στο Kufstein.

B172

Walchseestrasse, από το κρατικό
κατεύθυνση του Niederndorf, και

Β175

Wildbichler Strasse: φορτηγά άνω των 7,5 τόνων μικτό βάρος, από το
1.493χλμ στην κατεύθυνση του Ebbs, εξαιρούνται αυτά που
κατευθύνονται από ή προς τις κοινότητες του Ebbs, Erl, Niederndorf,
Niederndorferberg, Rettenschoss, Walchsee, Kirchdorf, Kossen,
Schwendt και Waidring; από το 0.0χλμ μέχρι το 1.458χλμ στο
Kufstein.

B176

Kossener Bundesstrasse: οχήματα άνω των 16 τόνων μικτό βάρος, από
το 0.0χλμ (διασταύρωση με τον Β312 στο St.Johann) μέχρι το 14.0χλμ
(Schwendt-Dorf) και φορτηγά άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ

B177

Seefelder Strasse στη διαδρομή Zirlerberg, για οχήματα άνω των 7,5
τόνων μικτό βάρος με οδήγηση σε κατάβαση, εξαιρούνται φορτηγά
εγγεγραμμένα σε εταιρείες που βρίσκονται στις κοινότητες των
Seefeld, Scharnitz, Leutasch και Reith bei Seefeld ή με έδρα στις
περιοχές των Garmisch-Partenkirchen, Bad Tolz, Wolfratshausen ή
Weilheim-Schongau. Αυτή η απαγόρευση αφορά επίσης οχήματα με
ρυμουλκούμενο που ταξιδεύουν ανηφορικά, εξαιρούνται αυτά που
κάνουν διαδρομές άδεια και οχήματα που έχουν εγκριθεί για την
κάθοδο.

B177

Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse και L36 Moserer
Landesstrasse: στη διαδρομή Zirlerberg, L35 Buchener Landesstrasse,
L36 Moserer Landesstrasse καθώς επίσης και σε όλους τους δρόμους
στο οροπέδιο Seefeld, οδική απαγόρευση σε οχήματα επικινδύνων
εμπορευμάτων των οποίων το φορτίο αναγνωρίζεται από τις πορτοκαλί
πινακίδες (Rn 10.500 ADR), εξαιρούνται οι υπηρεσίες εφοδιασμού στο
οροπέδιο Seefeld.

B177

Seefelder Strasse: φορτηγά άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ από Zirl (0,665
χλμ) προς Scharnitz (21,360 χλμ).

B178

Lofererstrasse: Από το 0.0χλμ (Kirchbichl) μέχρι το 49.63χλμ
(Waidring) απαγόρευση στα οχήματα επικινδύνων εμπορευμάτων άνω
των 7,5 τόνων ΜΕΒ, με εξαίρεση στα οχήματα χαμηλού θορύβου και
βαρέα εμπορευματικά οχήματα που φορτώνουν ή εκφορτώνουν (με
προέλευση ή με προορισμό) την περιοχή Kitzbuhel ή τις κοινότητες
Ellmau, Scheffau, Soll, Kirchbichl και Worgl στην περιοχή Kufstein.

σύνορο

Niederndorf

στην

Από το 0.00χλμ (Kirchbichl) μέχρι το 49.63χλμ (Waidring) ισχύει
τοπική οδική απαγόρευση σε οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ τα οποία φορτώνονται με κομμάτια πέτρας/μαρμάρου,
θραύσματα γυαλιού, απορρίμματα, αυτοκίνητα, υπόλοιπα καύσης,
τσιμέντο, κενά εμπορευματοκιβώτια, μηχανήματα, υλικά συσκευασίας,
οικοδομικά υλικά και προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος,
εξαιρούνται οχήματα εμπορευμάτων για ταξίδια που φορτώνουν ή
εκφορτώνουν (με προέλευση ή με προορισμό) τις περιοχές Kitzbuhel,
Lienz, St Johann im Pongau και Zell am See και επίσης τις Soll,
Ellmau και Scheffau στην περιοχή Kufstein. Αυτή η εξαίρεση θα
εφαρμόζεται μόνο εάν τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα (πχ πάνω από
51%) των διαδικασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης πραγματοποιείται
στις περιοχές ή τοποθεσίες που εξαιρούνται της απαγόρευσης.
Η μεταφορά εμπορευμάτων που καλύπτεται από την απαγόρευση
επιπροσθέτως με άλλη μεταφορά, επιτρέπεται μέχρι το 10% του
συνολικού βάρους του φορτίου. Ο όρος «υλικά οικοδομών»
χαρακτηρίζει ακατέργαστα υλικά όπως κομμάτια πέτρας/μαρμάρου,
άμμος, χαλίκι, τούβλα, μονωτικά και υλικά συντήρησης, ενισχυτικοί
ράβδοι από ατσάλι και πλακάκια.
B179

Fempassstrasse, μεταξύ του 0,00χλμ στο Nassereith και του 47,957χλμ
στην πόλη Vils, φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων, που εξαιρούνται
από μεταφορές που γίνονται αποκλειστικά για φόρτωση ή εκφόρτωση
οχημάτων στις περιοχές Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt,
Landeck, Reutte, στις αγροτικές περιοχές Biberach, GarmischPartenkirchen,
Lindau,
Oberallgau,
Ostallgau,
Ravensburg,
Unterallgau, Weilheim-Schongau, στους δήμους Kaufbeuren, Kempten
ή Memmingen, στην κοινότητα Samnaun ή στην περιοχή και τις
κοινότητες της κοιλάδας Bruggrafenamt ή Vinschgau.

Β180

Reschenstrasse από το 0.0χλμ στο Landeck μέχρι το 46.22χλμ
(Nauders – κρατικό σύνορο): φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων και
στις δύο κατευθύνσεις με εξαίρεση ταξίδια που πραγματοποιούν
φορτηγά που ανήκουν σε εταιρείες με βάση κατά μήκος του Β315
μεταξύ 0,00χλμ και 46,22 χλμ και στις παράπλευρες κοιλάδες κατά
μήκος του Vintschgauer Staatstrasse (SS38 και SS40) ξεκινώντας από
το κρατικό σύνορο Reschen μέσω του SS40 Reschenstrasse και μέσω
του SS38 Stilferjochstrasse μέχρι το Naturns στο 189,5 χλμ στον SS38
και τις παράπλευρες κοιλάδες του κι επίσης εξαιρούνται φορτηγά που
φορτώνουν και εκφορτώνουν στην περιοχή Landeck, στις ενορίες της
κοιλάδας Vintschgau και του Bruggrafenamt, στο Unterengadin και
στο Samnaun (τόπος προέλευσης ή προορισμού). Αυτή η απαγόρευση
δεν ισχύει για φορτηγά που φορτώνουν ή εκφορτώνουν στις ακόλουθες
περιοχές δεδομένου ότι το ταξίδι ξεκινά και τερματίζει σ’ αυτές τις
περιοχές: στο κρατίδιο Voralberg, στο πριγκιπάτο Liechtenstein, στα
Ελβετικά καντόνια Graubunden (βόρεια του Chur-Davos), Glarus, StGallen, Appenzell, Thurgau, στις αγροτικές περιοχές Lindau,
Ravensburg και Biberach, δεδομένου ότι τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα ταξίδια διέρχονται μέσω του Voralberg, στις αγροτικές

περιοχές Bobenseekreis, Sigmaringen, Konstanz, Schwarzwald-BaarKreise, Tuttligen και Rottweil, στην περιοχή και τις κοινότητες της
κοιλάδας Bozen/Bolzano, Salten-Schlern, Uberetsch-Sudtiroler
Unterland, στην αυτόνομη επαρχία Triento και στην περιοχή της
Venetia.
B181

Achensee Bundesstrasse και L7 Jenbacher Landesstrasse
(Kasbachstrasse): οχήματα με επικίνδυνα εμπορεύματα, με εξαίρεση
μεταφορές από ή προς Achental, Hinterriss και Fischl.

B182

Brennerstrasse, και στις δύο κατευθύνσεις, φορτηγά, συρόμενα και
αρθρωτά οχήματα άνω των 3,5 τόνων μικτό βάρος από το 7.4χλμ
(κοινότητα Schonberg) μέχρι το 35.10χλμ (κοινότητα Gries a.Br.) και
L38 Ellbogener Strasse, και στις δύο κατευθύνεις, από το 10.35χλμ
μέχρι το 22.60χλμ.
Εξαιρέσεις: διαδικασίες προς ή από αυτή την περιοχή για φόρτωση ή
εκφόρτωση τουλάχιστον του 51% των εμπορευμάτων, αλλά
τουλάχιστον 1000 kgr, μεταφορά προς και από αυτή την περιοχή για
οχήματα με συνοδεία εκεί, μεταφορά που υπόκειται σε συγκεκριμένες
συνθήκες (πχ μόνο για ταξίδια επιστροφής στο Innsbruck ή Brenner), ο
Β182 μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς και από το γκαράζ Auer στο
Matrei, εάν πρόκειται για συνεχόμενο ταξίδι, τα οχήματα πρέπει να
χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Α13 από το Matrei.

B186

Otztalstrasse, στην περιοχή Hohe Brucke κοντά στο Pill: οχήματα άνω
των 16 τόνων μικτό βάρος, με εξαίρεση εκείνα που ταξιδεύουν στο
κέντρο του οδοστρώματος με συνοδευτικό όχημα.

Β189

Miemingerstrasse, από το 0.0χλμ στο Telfs μέχρι το 9.80χλμ στο
Mieming: οχήματα άνω των 7,5 τόνων μικτό βάρος.

Β199

Tannheimer Strasse: οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ
μεταξύ του 0.0χλμ (δήμος Weissenbach am Lech) και του 22.65χλμ
(δήμος Schattwald) και στις δύο κατευθύνσεις.

L6

Tuxer Strasse από το 0.0χλμ (Mayrhofen) μέχρι το 17.225χλμ (Tux,
τμήμα Hintertux). Νυχτερινή απαγόρευση σε φορτηγά με ΜΕΒ άνω
των 7,5 τόνων που οδηγούν ανηφορικά μεταξύ τις 22:00 και τις 17:00
με μόνη εξαίρεση στην μεταφορά γάλακτος και τροφίμων.

L7

Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): οχήματα με ΜΕΒ άνω των
3,5 τόνων.

L11

Volser Strasse, και στις δύο κατευθύνσεις: οχήματα εμπορευμάτων
άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ μεταξύ του 5.910χλμ και του 6.980χλμ; στο
Unterperfuss από το 11.410χλμ μέχρι το 11.960χλμ; στο Inzing από το
15.700χλμ μέχρι το 17.520χλμ; και στο Pfaffenhofen από το 26.052χλμ
μέχρι το 27.278 χλμ.

L35, L36

βλέπε B177 παραπάνω

L38

Ellbogenstrasse: από τη διασταύρωση με την οδική πρόσβαση στον
αυτοκινητόδρομο στο Patsch μέχρι τον κόμβο με τον Β182
Brennerstrasse και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα με
ρυμουλκούμενο, με εξαίρεση στα ταξίδια άφιξης και αναχώρησης για
διαδικασίες φόρτωσης που ξεκινούν ή τερματίζουν στα Ellbogen,
Muhlbach, Matrei, Patsch και Pfons στο τμήμα μεταξύ της
διασταύρωσης L38 Ellbognerstrasse και της οδικής πρόσβασης στον
αυτοκινητόδρομο στο Patsch και του κόμβου με τον Β182
Brennerstrasse στο Matrei am Brenner.

L39

Erpfendorfer Landesstrasse σε όλο το μήκος του για φορτηγά με ΜΕΒ
άνω των 7,5 τόνων στην κατεύθυνση Erpfendorf-Kossen, εξαιρούνται
οι μεταφορές γάλακτος, νωπού κρέατος, ζώντων ζώων, ευπαθών
τροφίμων και οχημάτων με μόνιμη βάση στις Kossen, Schwendt,
Walchsee, Rettenschoss, Niderndorf, Niederndorferberg, Erl, Ebbs,
Oberndorf i.T., Going, St.Johann i.T., Kirchdorf i.T. και Waidring,
ταξίδια προς ή από αυτές τις τοποθεσίες επίσης εξαιρούνται,
δεδομένου ότι φορτώνουν ή εκφορτώνουν αποκλειστικά σ’ αυτές τις
περιοχές

L211

Unterinntalstrasse: οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ
μεταξύ του 14.755χλμ και 17.00χλμ (δήμος Angerberg και Breitenbach
am Inn) και στον δήμο Munster μεταξύ Wiesing και Munster
(απόσταση περίπου 2,6χλμ), εξαιρούνται οχήματα προς/από αυτές τις
περιοχές

L261

Graner Strasse: απαγόρευση σε οχήματα με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων
που εκτελούν τράνζιτ μεταφορά για την οποία τα Eco-points είναι
υποχρεωτικά

L274

Kirchdorfer Landesstrasse: φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων από
το 0.0χλμ (Β312 διασταύρωση στο Kirchdorf) μέχρι το 3.4χλμ (Β176
διασταύρωση)

L348

Spisser Landesstrasse μεταξύ Pfunds-Zollhauser και Spissermuhle τους
μήνες του χρόνου που ο αυτοκινητόδρομος Spisser καλύπτεται με χιόνι
ή πάγο: οδική απαγόρευση για φορτηγά με ρυμουλκούμενα.

Kitzbuhel

Ημερήσια οδική απαγόρευση στην αστική περιοχή Kitzbuhel από 5
Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου και από 20 Δεκεμβρίου έως 20 Μαρτίου,
και στις δύο περιπτώσεις μεταξύ τις 10:00 και τις 06:00, εξαιρούνται
ταξίδια πρόσβασης στην ζώνη φόρτωσης για τα κεντρικά ξενοδοχεία
της πόλης

Kufstein

Πρόσβαση σε διάφορους αυτοκινητόδρομους όπου απαγορεύονται τα
φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 3,5 τόνων. Τα βαρέα οχήματα διέλευσης
μπορούν να ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή Kustein/Zell –

νέο Wildbichlerstrasse – παλαιό Wildbichlerstrasse – οδική πρόσβαση
Kufstein/Nord – Hochauser και στις δύο κατευθύνσεις.
Worgl

Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) διέλευση μέσω της
τοποθεσίας Worgl στον Β171 μεταξύ του τέλους του Worgl–δυτική
οδική πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο (19.087χλμ) και τον κόμβο με
την οδική πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Worgl-Ost κι επίσης στον
Β170 από την στροφή Luech (4.65χλμ) στον Β171 Worgl-Ortsmitte,
φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων.

Rattenberg

Tiroler Strasse (B171): απαγόρευση στην μεταφορά επικινδύνων
εμπορευμάτων εξαιρούνται οι διανομές στην περιοχή Rattenberg και
Radfeld. Απαγόρευση επίσης τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες από
τις 22:00 έως τις 05:00 την επόμενη μέρα για φορτηγά με ΜΕΒ άνω
των 7,5 τόνων. Εκτός αυτών των περιόδων υπάρχει οδική απαγόρευση
για φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων με εξαίρεση στα φορτηγά
που είναι εγγεγραμμένα στο Radfeld, που φορτώνουν στην περιοχή
Rattenberg και Radfeld και σε εξουσιοδοτημένα οχήματα που
μεταφέρουν ξυλεία εκτός της περιοχής του δήμου.

Vorarlberg
B197

Arlbergpass Bundesstrasse: γενική οδική απαγόρευση σε συρόμενα και
αρθρωτά οχήματα μεταξύ St Jakob am Arlberg και Alpe Rauz
(Ελβετικά σύνορα) και στις δύο κατευθύνσεις. Αντ’ αυτού, τα οχήματα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Arlberg Τούνελ (όπου πρέπει να
πληρώσουν διόδια).

L190

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ από το 23.713χλμ
μέχρι το 25.706χλμ στην κατεύθυνση του Rankwiel και από το
25.548χλμ μέχρι το 23.713χλμ στην κατεύθυνση του Tisis, εξαιρούνται
οχήματα που φορτώνουν ή εκφορτώνουν στην πόλη του Feldkirch και
εκτελούν διαμετακόμιση με κατεύθυνση στο Liechtenstein

Styria
Οχήματα

Euro-2 φορτηγά ή λιγότερο

Περιοχή

όλοι οι δρόμοι

Απαγόρευση

Από 1 Ιανουαρίου 2014

Β78

Obdacher Strasse: φορτηγά με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων μεταξύ Bad
St. Leongard (23,518 χλμ) και Obdacher Sattel (36,600 χλμ).

B113

οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ και στις δύο
κατευθύνσεις από το 0,00χλμ στον περιφερειακό Traboch και από εκεί,
στην κατεύθυνση του Seiz, στον κόμβο του L116 με τον Β113, από το
11.500χλμ μέχρι το 23.825χλμ, από το 24.640χλμ μέχρι το 34.400χλμ

(με εξαίρεση σε οχήματα που κινούνται προς/από αυτές τις περιοχές
και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις)
Β138

Pyhrnpass Bundestrasse: γενική οδική απαγόρευση σε οχήματα
εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ από τα επαρχιακά σύνορα
Pyhrnpass (81.620χλμ) μέχρι την διασταύρωση Β138/L740 στο Liezen
(88.295χλμ), με εξαίρεση στα χαμηλού θορύβου οχήματα μεταξύ τις
06:00 και τις 22:00

Β317

νυχτερινή οδική απαγόρευση από τις 22:00 έως τις 05:00 στα οχήματα
εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ και στις δύο κατευθύνσεις
στη δημοτική περιοχή Durnstein, από το 21.510χλμ μέχρι το
22.810χλμ, στην περιοχή της αγοράς του Neumarkt από το 10.700χλμ
μέχρι το 12.500χλμ, στη δημοτική περιοχή του Perschau am Sattel από
το 6.270χλμ μέχρι το 6.510χλμ, στη δημοτική περιοχή του St Marein
bei Neumarkt από το 12.500χλμ μέχρι το 13.060χλμ, με εξαίρεση στην
κυκλοφορία προς/από τις περιοχές αυτές. Γενική οδική απαγόρευση
για οχήματα άνω των 7,5 τόνων με διέλευση μεταξύ Scheifling και
Durnstein από το 19.070χλμ μέχρι το 19.600χλμ και από το 0.00χλμ
μέχρι το 22.810χλμ και στις δύο κατευθύνσεις, με εξαίρεση στην
κυκλοφορία προς/από τις περιοχές Murau, Judenburg, Knittelfeld,
Leoben, Tamsweg και St Veit an der Glan.

Β320

Ennstal Strasse: νυχτερινή απαγόρευση για φορτηγά άνω των 3,5
τόνων ΜΕΒ μεταξύ κυκλικής διασταύρωσης Liezen East (70.145 χλμ)
και συνόρων με το Salzburg (8.494 χλμ) – και στις δύο κατευθύνσεις,
από 22:00 μμ μέχρι 05:00 πμ, με εξαίρεση ειδική μεταφορά από / προς
αυτές τις περιοχές, ευπαθών προϊόντων και ζώντων βοοειδών

L121

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 25.4χλμ μέχρι το τέρμα του L121 (περιοχή
διασταύρωσης με Peggau/Deutschfeistritz ράμπα φόρτωσης), με
εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι
σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

L303

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 0,00χλμ (διασταύρωση με τον LB70) μέχρι το
5.650χλμ (διασταύρωση με τον L374) και από την διασταύρωση με
τον L304 μέχρι την διασταύρωση με τον L603, με εξαίρεση στην
κυκλοφορία προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι σε ισχύ οι
καλοκαιρινές απαγορεύσεις

L304

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 1.1χλμ μέχρι την διασταύρωση με τον L303, με
εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι
σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

L369

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 0,00χλμ μέχρι το 11.050χλμ (σύνδεση με τον

L305), με εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από τις περιοχές αυτές και
όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις
L371

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από την διασταύρωση με τον L312 μέχρι το τέρμα του
L371 στον δήμο του Hausmannstatten, με εξαίρεση στην κυκλοφορία
προς/από τις περιοχές αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές
απαγορεύσεις

L379

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από τον περιφερειακό της εξόδου του αυτοκινητόδρομου
Feldkirchen μέχρι την διασταύρωση με τον L373 (Karldorf
περιφερειακός βιομηχανικής περιοχής), με εξαίρεση στην κυκλοφορία
προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές
απαγορεύσεις

L518, L553

και στις δύο κατευθύνσεις για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ, με εξαίρεση σε οχήματα που κινούνται προς/από τις
περιοχές αυτές

L603

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από την διασταύρωση με τον L303 μέχρι τα περιφερειακά
σύνορα (4.2χλμ), με εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από τις περιοχές
αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

LB64

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 49.960χλμ μέχρι τα περιφερειακά σύνορα
(33.780χλμ), με εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από τις περιοχές
αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις

LB67

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από το 61.700χλμ (διασταύρωση Billa) μέχρι τα
περιφερειακά σύνορα (73.320χλμ), με εξαίρεση στην κυκλοφορία
προς/από τις περιοχές αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές
απαγορεύσεις

LB70

και στις δύο κατευθύνσεις, για οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5
τόνων ΜΕΒ από τα περιφερειακά σύνορα (17.800χλμ) μέχρι την
διασταύρωση με τον LB76 (περιφερειακός Waldhof), με εξαίρεση
στην κυκλοφορία προς/από τις περιοχές αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι
καλοκαιρινές απαγορεύσεις

Upper Αυστρία
Οδική απαγόρευση σε οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ΜΕΒ και στις δύο
κατευθύνσεις στα ακόλουθα τμήματα (με εξαίρεση στην κυκλοφορία προς/από τις
περιοχές όπου δεν μπορούν να φθάσουν διαφορετικά χωρίς παράκαμψη):
Β1

Wiener Strasse: από τα επαρχιακά σύνορα του Salzburg μέχρι τα
επαρχιακά σύνορα του Niederosterreich

B3

Donau Strasse: από τα επαρχιακά σύνορα του Niederosterreich μέχρι
το τέρμα του Β3 στον δήμο του Linz

B115

Eisen Strasse: από το 17.031χλμ μέχρι την διασταύρωση με τον Β122
Voralpen Strasse (διασταύρωση Ennser)

B122

Voralpen Strasse: από την διασταύρωση με τον Β115 Eissen Strasse
μέχρι την διασταύρωση με τον Β140 Steyrtal Strasse και από την
διασταύρωση με τον Β139 Kremstal Bundesstrasse μέχρι την
διασταύρωση με τον L562 Kremsmunsterer Strasse

Β123

Mauthausener Strasse: από την διασταύρωση με τον Β3 μέχρι την
διασταύρωση με τον L1472 Gutauer Strasse

B125

Prager Strasse: από την διασταύρωση με τον L569 Pleschinger Strasse
μέχρι το τέρμα του Β125 (διασταύρωση με τον Β124 Konigswiesener
Strasse)

B135

Gallspacher Strasse: από την διασταύρωση με τον Β1 Wiener Strasse
μέχρι την διασταύρωση με τον Β137 Innviertler Strasse

B137

Innviertler Strasse: από το 64.160χλμ (εθνικά σύνορα στο
Scharding/Neuhaus) μέχρι το 11.386χλμ (Β137/Β134 διασταύρωση)
και από το 9.305χλμ (Β137/Β134 διασταύρωση) μέχρι το 0,000χλμ
(Β137/Β1/Β138 διασταύρωση)

Β138

Pyhrnpass Strasse: από την Β138/Β1/Β137 διασταύρωση μέχρι τον
περιφερειακό Inzersdorf, αυτοκινοτόδρομος Α9 Pyhrn, και από την
διασταύρωση Kienberg/Wienerweg, αυτοκινητόδρομος A9 Pyhrn,
μέχρι την διασταύρωση Spital am Pyhrn, αυτοκινητόδρομος Α9 Pyhrn

B139

Kremstal Strasse: από την διασταύρωση με τον Β1 Wiener
Strasse/B139a Kremstal Strasse μέχρι την διασταύρωση με τον Β122
Voralpen Strasse

B140

Steyrtal Strasse: σε όλο το μήκος

B141

Rieder Strasse: σε όλο το μήκος, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή του ταξιδιού από το σημείο
φόρτωσης μέχρι το σημείο εκφόρτωσης, εάν η παράκαμψη μέσω του
αυτοκινητόδρομου Α8 και του Β148 Altheimer Strasse είναι
μεγαλύτερη από 7χλμ, εάν το σημείο φόρτωσης και/ή το σημείο
εκφόρτωσης είναι σε μία από τις κοινότητες του Β141 στις περιοχές
Braunau και Ried im Innkrei

B143

Hausruck Strasse: από την διασταύρωση με τον Β148 Altheimer
Strasse μέχρι την διασταύρωση με τον Β141 Rieder Strasse

Β148

Altheimer Strasse: από το 19.807χλμ (περιοχή Weng im Innkrei) μέχρι
το 36.778χλμ (Braunau am Inn).

B309

Steyrer Strasse: σε όλο το μήκος

L510

Weilbacher Strasse: από το 11.705χλμ (διασταύρωση με τον L1087)
μέχρι το 14.733χλμ, με εξαίρεση οχήματα που φθάνουν στον
προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή του ταξιδιού από το
σημείο φόρτωσης μέχρι το τελικό σημείο εκφόρτωσης, ύστερα από
παράκαμψη εάν το όχημα δεν ακολουθεί τους L510, L511 και L1087

L511

Gurtener Strasse: από το 3.160χλμ μέχρι το 3.510χλμ (και οι δύο
διασταυρώσεις με τον L1087), με εξαίρεση οχήματα που φθάνουν στον
προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή του ταξιδιού από το
σημείο φόρτωσης μέχρι το τελικό σημείο εκφόρτωσης, ύστερα από
παράκαμψη εάν το όχημα δεν ακολουθεί τους L510, L511 και L1087

L520

Gaspoltshofener Strasse: από την διασταύρωση με τον Β135
Gallspacher Strasse μέχρι την διασταύρωση με τον Β141 Rieder
Strasse

L554

Schlierbacher Strasse: σε όλο το μήκος

L562

Kremsmunsterer Strasse: από το 0.000χλμ (διασταύρωση με τον Β139
Kremstal Strasse στο Kematen an der Krems) μέχρι το 7.426χλμ
(διασταύρωση με τον Β122 Voralpen Strasse στο Kremsmunster)

L569

Pleschinger Strasse: από την διασταύρωση με τον Β125 Prager Strasse
μέχρι την διασταύρωση με τον Β3 Donau Strasse

L1087

Wippenhamer Strasse: σε όλο το μήκος, με εξαίρεση οχήματα που
φθάνουν στον προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την διαδρομή του
ταξιδιού μέχρι το σημείο εκφόρτωσης, ύστερα από παράκαμψη εάν το
όχημα δεν ακολουθεί τους L510, L511 και L1087

L1265

Schorflinger Strasse: από την διασταύρωση με τον Β1 Wiener Strasse
μέχρι την ημι-διασταύρωση του Α1 δυτικού αυτοκινητόδρομου στο
Schorfling

Β145

Salzkammergut Strasse: από το 70.825 χλμ + 138 (St Agatha) μέχρι το
76.600 χλμ + 172 (Ομοσπονδιακά σύνορα της χώρας)

L547

Hallstrattersee Strasse: από το 8.000 χλμ + 55 μέχρι το 13.487
(Ομοσπονδιακά σύνορα της χώρας)

Εξαιρέσεις γι’ αυτούς τους δύο περιορισμούς: μεταφορές με φόρτωση ή
εκφόρτωση στους ακόλουθους δήμους:
Upper Austria: Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gosau, Hallstatt, Obertraun, St.
Wolfgang, Steinbach a.A., Traunkirchen.

Salzburg: Abtenau, Annaberg, St. Gilgen, Strobl, Rubbach, Fuschl, Hof, Ebenau,
Faistenau und Hintersee.
Steiermark: Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Grundlsee, Pichl-Kainisch,
Purgg-Trautenfels, Tauplitz.
Salzburg
Β158

Wolfgangsee Bundesstrasse: εμπορευματικά οχήματα άνω των 3,5
τόνων ΜΕΒ μεταξύ Koppl και Strobl και μεταξύ Altenmarkt και
Mandling/Ennstal (με την εξαίρεση ειδικής μεταφοράς από/προς αυτές
τις περιοχές)

B159

Salzachtal Bundesstrasse: οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων
ΜΕΒ από το 14.72χλμ στον δήμο Kuhl μέχρι το 21.25χλμ στον δήμο
Galling (με εξαίρεση σε οχήματα που κινούνται προς/από τις περιοχές
αυτές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις)

Β159

Salzachtal Bundesstrasse: οχήματα εμπορευμάτων άνω των 7,5 τόνων
ΜΕΒ από το 34.440χλμ μέχρι το 35.264χλμ (τοποθεσία Tenneck) και
στις δύο κατευθύνσεις (με εξαίρεση σε οχήματα που κινούνται
προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι σε ισχύ οι καλοκαιρινές
απαγορεύσεις

Β311

Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse,
B165 Gerlosstrasse, B108 Feldertauernstrasse. Γενική οδική
απαγόρευση για φορτηγά άνω των 7,5 τόνων ΜΕΒ εντός της
διοικητικής περιοχής του Zell am See (εκτός από την μεταφορά
ευπαθών τροφίμων, κλπ)

L107

Westtal Landesstrasse: οχήματα εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων
ΜΕΒ από το 0.430χλμ μέχρι το 19.890χλμ (διασταύρωση με τον Β158
Wolfgangsee Strasse) και στις δύο κατευθύνσεις (με εξαίρεση σε
οχήματα που κινούνται προς/από αυτές τις περιοχές και όταν είναι σε
ισχύ οι καλοκαιρινές απαγορεύσεις)

Βιέννη
Οχήματα

Όλα τα εμπ/κά οχήματα εγγεγραμμένα πριν την 1η Ιανουαρίου
1992, ασχέτως του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Βάρους τους
Από 1 Ιουλίου 2014: Euro-1 φορτηγά ή λιγότερο
Από 1 Ιανουαρίου 2016: Euro-2 φορτηγά ή λιγότερο

Περιοχή

όλοι οι δρόμοι

Απαγόρευση

ολική απαγόρευση

3. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Απαγόρευση μεταξύ 22:00 και 05:00 για βαρέα οχήματα εμπορευμάτων άνω των

7,5 τόνων ΜΕΒ
Εξαιρέσεις

χαμηλού θορύβου οχήματα με ενδεικτική πράσινη “L” πινακίδα με
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 60χλμ/ώρα αν και μία ταχύτητα
80 χλμ/ώρα μπορεί να ορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Εξαιρούνται οχήματα μεταφοράς γάλακτος, νωπού κρέατος και
ζώντων ζώων, ευπαθών τροφίμων (εκτός από κατεψυγμένα προϊόντα)

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Carinthia
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 3,5 τόνων από τις 23:00 μέχρι τις 05:00 στην
πόλη Klagenfurt
Lower Αυστρία
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 7,5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 στον
Β18 Traisentalstrasse μεταξύ Berndorf και Traisen και από τις 22:00 μέχρι τις 06:00
στον Β3 Wachaustrasse και στον Β133 μεταξύ Mautern και Melk
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 3,5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 στην
περιοχή Modling (κοινότητες Brunn/Geb, Hinterbruhl, Maria Enzerndorf, Modling,
Perchtoldsdorf). Αυτές οι απαγορεύσεις υποδεικνύονται με σχετική σήμανση.
Στην πόλη Wiener Neustadt, νυχτερινή οδική απαγόρευση μεταξύ 23:00 και 05:00.
Upper Αυστρία
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 7,5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 05:00 στην
πόλη Wels (B157 και Β138 ανατολική περιφερειακή οδός)
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 στον
Β138 και Α9 από τα κρατικά σύνορα
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 3,5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 06:00 στην
πόλη Linz
Styria
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 3,5 τόνων από τις 23:00 μέχρι τις 04:30 στην
πόλη Graz (με εξαίρεση σε οχήματα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές/οδικές
υπηρεσίες)
Tyrol
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 7,5 τόνων από τις 22:00 μέχρι τις 05:00 στον
Β181 Achenseestrasse μεταξύ Wiesing και των κρατικών συνόρων στο Achenkirch
με εξαίρεση σε μεταφορές προς/από Hinterriss, Fischl και Achental.

Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 3,5 τόνων μεταξύ 22:00 και 05:00 στην πόλη
Innsbruck (με εξαίρεση σε χαμηλού θορύβου οχήματα).
Φορτηγά με συνολικό βάρος άνω των 7,5 τόνων μεταξύ 1 Νοεμβρίου και 30
Απριλίου από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 20:00 μέχρι τις 05:00 (μεταξύ 1 Μαϊου
και 31 Οκτωβρίου από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 22:00 μέχρι τις 05:00) και τις
Κυριακές και τις επίσημες αργίες από τις 23:00 μέχρι τις 05:00 στον Α12 μεταξύ
20.359χλμ στο Kundl και 66.780χλμ στο Ampass. Εξαιρέσεις: μεταφορές ευπαθών
τροφίμων, ζώντων ζώων, οχήματα με εκπομπές ΝΟχ χαμηλότερες από 3g/kWh (Euro
4 και 5).
Από 1.11.08, φορτηγά και αρθρωτά οχήματα με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων και
φορτηγά με ρυμουλκούμενα εάν το άθροισμα του ΜΕΒ του φορτηγού και του
ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, και στις δύο λωρίδες του Α12 και στις
δύο κατευθύνσεις μεταξύ Kufstein (6.350χλμ) και Zirl (90.0χλμ) μεταξύ 1 Μαϊου και
31 Οκτωβρίου από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 22:00 μέχρι τις 05:00 και τις
Κυριακές και τις επίσημες αργίες από τις 23:00 μέχρι τις 05:00, και μεταξύ 1
Νοεμβρίου και 30 Απριλίου από Δευτέρα μέχρι Σάββατο από τις 20:00 μέχρι τις
05:00 και τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες από τις 23:00 μέχρι τις 05:00.
Εξαιρέσεις: μεταφορά ευπαθών τροφίμων (εκτός από κατεψυγμένα προϊόντα),
ζώντων ζώων, μεταφορά με φορτηγά (κατηγορίας Euro 5) μέχρι 31/10/2012 και
μεταφορά με φορτηγά (κατηγορίας Euro 6) μέχρι 31/12/2015 εάν αυτό δεν μπορεί ν’
αποδειχθεί από σχετικά έγγραφα.
Οι Εξαιρέσεις ισχύουν και στις δύο κατευθύνσεις στους ακόλουθους δρόμους και τα
οδικά τμήματα για ταξίδια τα οποία αποτελούν μέρος μιας συνδυασμένης μεταφοράς:
στη Vienna Freudenau Hafen CCT:
Α4

Ανατολικός αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα του Nickelsdorf στον
κόμβο Vienna-Simmeringer Heide, και στον Jedletzbergerstrasse
(Hauptstrasse B 228), Margetinstrasse (Hauptstrasse B228),
Artillerieplatz, Zinnergasse (Hautstrasse B14), Freudenauer
Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse στο Hafen
Freudenau.

B16

Odenburger Strasse από τα σύνορα στο Klingenbach μέχρι τον Α3
νοτιο-ανατολικό αυτοκινητόδρομο, και μέσω του Α3, Α2 νότιου
αυτοκινητόδρομου, Α23 Vienna νοτιο-ανατολικό περιφερειακό, Α4
ανατολικό αυτοκινητόδρομο μέχρι τον κόμβο Vienna-Simmeringer
Heide, Jedletzbergstrasse (Hauptstrasse
B228),
Margetinstrasse
(Haupstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14),
Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse στο
Hafen Freudenau.

B7

Brunner Strasse – Hauptstrasse B7 από τα σύνορα του Drasenhofen,
και στους Β3, Β227, Α22 Donauuferautobahn, A23 Vienna νοτιοανατολικό περιφερειακό, Α4 ανατολικό αυτοκινητόδρομο μέχρι τον
κόμβο Vienna – Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse

(Hauptstrasse
B228),
Margetinstrasse
(Haupstrasse
B228),
Artillerieplatz, Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer
Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse στο Hafen
Freudenau.
στο Krems a.d. Donau CCT:
Β303

Weinviertler Strasse από τα σύνορα στο Kleinhaugsdorf μέχρι το
Stockerau, και μέσω του Α22 Donauuferautobahn, S5 Stockerauer
Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse

B2

Waldviertler strasse από τα σύνορα στο Neu-Naglberg μέσω Schrems
στο Vitis, και μέσω του Β36 Zwettlerstrasse στο Zwetti και Β37
Kremserstrasse στο Krems, S5 Stockerauer Schnellstrasse, DoktorFranz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse.

στο Enns Hafen CCT:
A8

Innkreis αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Suben μέχρι τον Α25
Welser αυτοκινητόδρομο, και μέσω του Α25 και Α1 μέχρι τον κόμβο
Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse μέχρι το Donaustrasse.

A1

δυτικός αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Walserberg μέχρι τον
κόμβο Asten-St.Florian και μέσω του Β1 Wiener Strasse
(παρακαμπτήρια οδός) μέχρι το Hafen Enns.

στο Linz Stadthafen CCT:
B310

Muhlviertler Strasse από τα σύνορα στο Wullowitz μέχρι το
Unterweitersdorf, μετά μέσω του Α7 Muhlkreis αυτοκινητόδρομου
μέχρι τον κόμβο Hafenstrasse, μετά μέσω του Β129 Hafenstrasse,
Industriezeile μέχρι το Stadthafen Linz.

B310

Mulviertler Strasse από τα σύνορα στο Wullowitz μέχρι το
Unterweitersdorf, μετά μέσω του Α7 Muhlkreisautobahn μέχρι τον
κόμβο Hafenstrasse, μετά μέσω του Β129 Hafenstrasse, Industriezeile,
Pummerer Strasse, Saxinger Strasse.

στον OBB τερματικό σταθμό Worgl:
A12

Inntal αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στo Kiefersfelden μέχρι την
έξοδο στο δυτικό Worgl και μετά μέσω του Β171 Tirolerstrasse.

στη Vienna Sudbahnhof μέσω
Α4

Ανατολικός αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Nickelsdorf μέχρι
τον Α23 Vienna νοτιο-ανατολικό περιφερειακό και μέσω του Α23,
έξοδος στο Gurtel μέσω του Gurtel Landstrasse και Wiedner Gurtel
μέχρι το Sudtiroler Platz, Sonnwendgasse.

B16

Odenburger Bundesstrasse από το συνοριακό σημείο διέλευσης στο
Klingenbach στον Α3 νοτιο-ανατολικό αυτοκινητόδρομο και μέσω του
Α3 νοτιο-ανατολικού αυτοκινητόδρομου, Β210 Badener Bundesstrasse
μέχρι τον Α2 νότιο αυτοκινητόδρομο και μέσω του Α2 νότιου
αυτοκινητόδρομου και του Α23 Vienna νοτιο-ανατολικού
περιφερειακού, έξοδο Gurtel μέσω Landsdtrasser Gurtel, Wiedner
Gurtel μέχρι το Sudtiroler Platz, Sonnwendgasse.

στο Graz Ostbahnhof μέσω:
Α9

Pyhrn αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα Spielfeld μέχρι τον Α2 νότιο
αυτοκινητόδρομο και μέσω του Α2 νότιου αυτοκινητόδρομου, έξοδος
Graz ανατολικά,
Ulrich-Lichenstein-Gasse
και
Conrak-von
Hotzendorf-Strasse.

B65

Gleisdorfer Bundestrasse από τα σύνορα στο Heiligenkreuz μέχρι τον
Α2 νότιο αυτοκινητόδρομο και μέσω του Α2 νότιου
αυτοκινητόδρομου, έξοδο Graz ανατολικά, Ulrich-Lichenstein Gasse,
Conrad-von Hotzendorf-Strasse.

στο σταθμό Villach-Furnitz μέσω:
Α11

Karawanken αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Arnoldstein στην
έξοδο Furnitz, B83 Karntner Bundesstrasse.

A2

Νότιος αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Arnoldstein μέχρι την
έξοδο Furnitz, B83 Kartner Bundestrasse.

στο σταθμό διαλογής στο Wels μέσω:
Α8

Innkreis αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Suben μέχρι τον Α25
Linz αυτοκινητόδρομο και μέσω του Α25 Linz αυτοκινητόδρομου
στην έξοδο 13.

Α1

Δυτικός αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα στο Walserberg μέχρι την
έξοδο Sattledt και μέσω του Β138 Pyhrnpass Bundesstrasse, B137
Innviertler Bundesstrasse μέχρι τον A25 Linz αυτοκινητόδρομο και
μέσω του Α25 Linz αυτοκινητόδρομου στην έξοδο 13.

Β310

Muhlviertler Strasse από τα σύνορα στο Wullowitz μέχρι τον Α7
Muhlkreis αυτοκινητόδρομο, και μετά μέσω του Α7, Α1 δυτικού
αυτοκινητόδρομου μέσω Α25 Linzer αυτοκινητόδρομου, Τερματικός
σταθμός – έξοδος 13.

στο σταθμό Salzburg μέσω:

Α1

Δυτικός αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα Walserberg μέχρι την έξοδο
288
(βόρειο
Salzburg),
μετά
μέσω
Salzburgerstrasse,
Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse, Lastenstrasse.

στο σιδηροδρομικό σταθμό Brennersee μέσω:
Α13

Brenner αυτοκινητόδρομος από τα σύνορα Brenner στην έξοδο
Brennersee και μέσω του Β182 Brenner Bundesstrasse.

Για τα ταξίδια που προαναφέρονται, τα οχήματα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους
ένα συμπληρωμένο έγγραφο (CIM/UIRR Σύμβαση) που αποδεικνύει ότι το
συγκεκριμένο όχημα ή το αμάξωμα τους ή το κοντέϊνερ πρόκειται να μεταφερθεί ή
έχει ήδη μεταφερθεί σιδηροδρομικώς.
5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Οχήματα

οδικά και συνδυασμένα οχήματα με εγκεκριμένο συνολικό βάρος άνω
των 7,5 τόνων

Απαγόρευση - Στις 3 Απριλίου 2015 από τις 16:00 μέχρι τις 22:00
- Στις 4 Απριλίου 2015 από τις 10:00 μέχρι τις 15:00
- Στις 25 Απριλίου 2014 από τις 10:00 μέχρι τις 22:00
Περιοχή

- Α12 Inntal αυτοκινητόδρομος για οχήματα με προορισμό την Ιταλία
ή άλλη χώρα στην οποία φθάνουν μέσω Ιταλίας
- A13 Brenner αυτοκινητόδρομος για οχήματα με προορισμό την
Ιταλία ή άλλη χώρα στην οποία φθάνουν μέσω Ιταλίας

Εξαιρέσεις

οχήματα που μπορούν να αποδείξουν ότι εξαιρούνται από τις οδικές
απαγορεύσεις στην Ιταλία τις συγκεκριμένες ώρες

Απαγόρευση - Στις 3 Απριλίου 2015 από τις 00:00 μέχρι τις 22:00
- Στις 3 Οκτωβρίου 2015 από τις 00:00 μέχρι τις 22:00
Περιοχή

- Α12 Inntal αυτοκινητόδρομος για οχήματα με προορισμό την
Γερμανία ή άλλη χώρα στην οποία φθάνουν μέσω Γερμανίας
- A13 Brenner αυτοκινητόδρομος για οχήματα με προορισμό την
Γερμανία ή άλλη χώρα στην οποία φθάνουν μέσω Γερμανίας

6. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Οχήματα

οδικά και συνδυασμένα οχήματα με εγκεκριμένο συνολικό βάρος άνω
των 7,5 τόνων

Απαγόρευση - όλα τα Σάββατα από 4 Ιουλίου 2015 μέχρι 8 Αυγούστου 2015
(συμπεριλαμβανομένης), από 22 Αυγούστου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου
2015 (συμπεριλαμβανομένης) από τις 10:00 μέχρι τις 15:00
- 7 Αυγούστου 2015 από τις 16:00 μέχρι τις 22:00, εάν ο προορισμός
είναι η Ιταλία ή άλλη χώρα στην οποία φθάνουν μέσω Ιταλίας,

Περιοχή

- Α12 Inntal αυτοκινητόδρομος
- A13 Brenner αυτοκινητόδρομος

Εξαιρέσεις

- ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν
- οχήματα που μπορούν να αποδείξουν ότι εξαιρούνται από τις οδικές
απαγορεύσεις στην Ιταλία ή στη Γερμανία τις συγκεκριμένες ώρες

Απαγόρευση όλα τα Σάββατα από 4 Ιουλίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2015
(συμπεριλαμβανομένης) από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 και στις δύο
κατευθύνσεις στους ακόλουθους δρόμους, εκτός τοποθεσιών
Περιοχή

- Β178 Loferer Strasse από Lofer στο Worgl,
- B320 Ennstal Strasse με αφετηρία το 4.500χλμ,
- σε όλο το μήκος του Β177 Seefelder Strasse
- Β179 Fernpassstrasse από Nassereith στο Biberwier
- σε όλο το μήκος του Β181 Aachensee Strasse

Εξαιρέσεις

ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν

Απαγόρευση όλα τα Σάββατα από 27 Ιουνίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2015
(συμπεριλαμβανομένης) από τις 08:00 μέχρι τις 15:00
Περιοχή

Α4 αυτοκινητόδρομος από τη διασταύρωση Schwechat στα
σύνορα στο Nickelsdorf και στις δύο κατευθύνσεις

Εξαιρέσεις

- μεταφορές με φόρτωση ή εκφόρτωση στις περιοχές Neusiedl am See,
Eisenstadt, Eisenstadt Umgebung (γύρω περιοχή), Rust, Mattersburg,
Bruck an der Leitha, Ganserndorf και Wien-Umgebung (γύρω
περιοχή).
- οχήματα που μεταφέρουν κρέας ή ζώα για σφαγή (αλλά όχι βαρέα
ζώντα ζώα στους αυτοκινητόδρομους), ευπαθή προϊόντα (εξαιρούνται
τα κατεψυγμένα) και όσα εκτελούν συνδυασμένη οδική μεταφορά
εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο (υποχρεωτικό συνοδευτικό CIM/UIRR
έγγραφο)
- ταξίδια που γίνεται ως μέρος συνδυασμένης μεταφοράς
εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο (CIM/UIRR έγγραφο αποτελεί
αποδεικτικό στοιχείο)

