
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

Beļģija 
 

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

 

Lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi 

Braukšanas aizliegumi uz automaģistrālēm un citiem ceļiem 

 

No plkst. 6.00 līdz 21.00 aizliegti lielgabarīta kravu pārvadājumi, ja kravas platums pārsniedz 

4.00 m, un/vai garums pārsniedz 30.00 m. 

 

No plkst. 6.00 līdz 21.00 aizliegti lielgabarīta kravu pārvadājumi pa valsts autoceļiem, ja 

kravas platums pārsniedz 3.50m un ceļa platums vienā virzienā ir mazāk par trīs braukšanas 

joslām. Šie nosacījumi neattiecas uz krustojumiem, kuri apzīmēti ar F5 ceļazīmi.  

 

 

 

Lielgabarīta kravu pārvadājumi aizliegti, sekojošās, valsts noteiktās svētku dienās: 1. janvārī, 1. maijā, 

21. jūlijā, 15. augustā, 1. novembrī, 11. novembrī un 25. decembrī. Braukšanas ierobežojumi stājas 

spēkā dienu pirms valsts noteiktās svētku dienas plkst. 16.00 un turpinās līdz svētku dienas plkst. 

24.00.  

Lielgabarīta kravu pārvadājumi aizliegti no sestdienas plkst. 12.00 līdz svētdienas 24.00. Aizliegums 

neattiecas uz ceļamkrāniem, kuru pilna masa nepārsniedz 96 tonnas un platums nepārsniedz 3.00 

metrus. 

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi aizliegti no plkst. 7.00 līdz 9.00 un no plkst. 16.00 līdz 18.00 

transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 60 tonnas, un/vai platums pārsniedz 3.50m un/vai garums 

pārsniedz 27.00 m, pie nosacījuma, ka lielgabarīta pārvadājuma atļaujā ir ieraksts, ka pārvadājums 

nekavēs satiksmes plūsmu un maršrutā netiks veikti īpaši manevri, kas būtiski ietekmēs kravas 

pārvadājuma ātrumu.  

Augstāk minētie ierobežojumi neattiecas uz lauksaimniecībā iesaistītiem transportlīdzekļiem.  

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujā var būt norādes un ierobežojumi, kas var tikt noteikti 

katram pārvadājumam individuāli.   

Braukšanas apstākļi 

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi aizliegti, ja snieg sniegs, ceļa braucamā daļa ir apledojusi, kā arī 

gadījumos, kad redzamība ierobežota līdz 200 metriem ( miglas, lietus un/vai puteņa gadījumos).  

Vismaz piecas dienas pirms lielgabarīta un/vai smagsvara kravu pārvadājuma jāveic paredzamā 

maršruta izpēte. Izpēti veic kravas pasūtītājs, vai transportlīdzekļa vadītājs, atsevišķos gadījumos 

pārbaudi var veikt satiksmes regulētājs (koordinētājs).  
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Informācija iegūta: www.iru.org  
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