
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

Šveicē 2023. gadā 

Transportlīdzekļi: 

a) kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 3,5t;  

b) rūpnieciskie traktori un mašīnas; 

c) kravas transportlīdzekļu sastāvi (ar piekabēm un puspiekabēm) ar pilnu masu virs 

5t; 

d) transportlīdzekļi ar piekabēm, ja sastāva pilna masa pārsniedz 5t. 

Šie ierobežojumiem neattiecas uz pasažieru pārvadājumiem, apdzīvojamiem 

transportlīdzekļiem un lauksaimniecības tehniku. 

 
Darbības zona: 

Visa Šveices teritorija. 

 
Aizliegums ir spēkā: 

▪ Svētdienās un valsts noteiktajās svētku dienās no plkst. 00.00 – 24.00; 

▪ Naktīs no plkst. 22.00 – 05.00. 

 

Svētku dienas 2023. gadā: 

 

1. janvāris Jaungada diena 

7. aprīlis Lielā piektdiena 

10. aprīlis Lieldienu pirmdiena 

18. maijs Debesbraukšanas diena 

29. maijs Vasarsvētku pirmdiena 

1. augusts Valsts svētku diena 

25. decembris Ziemassvētki 

26. decembris Svētā Stefana diena 

 

Ja kāds no augšminētajiem datumiem nav svētku diena kādā no kantoniem vai kādā tā 

daļā, tad šajā kantonā braukšanas aizliegums nav spēkā. Kantoniem (piemēram: Valais 

un Tessin) ir tiesības noteikt savus braukšanas aizliegumus. 

 

Kantonā noteiktie aizliegumi attiecībā uz valsts noteiktajām svētku dienām neattiecas 

uz tranzītsatiksmi. 

 

Braukšana aizliegta arī: 

 

- no 2022. gada 31. decembra plkst. 22.00 līdz 2023. gada 2. janvāra plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 6. aprīļa plkst. 22.00 līdz 8. aprīļa plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 8. aprīļa plkst. 22.00 līdz 11. aprīļa plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 17. maija plkst. 22.00 līdz 19. maija plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 27. maija plkst. 22.00 līdz 30. maija plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 31. jūlija plkst. 22.00 līdz 2. augusta plkst. 05.00; 

- no 2023. gada 23. decembra plkst. 22.00 līdz 26. decembra plkst. 05.00; 

 

Bīstamu kravu pārvadāšanas gadījumā daži ierobežojumi attiecas arī uz tuneļu 

izmantošanu. 

 



 

Izņēmumi 

Visā Šveices teritorijā var iegūt atļaujas pārvadājumiem dienās, kad spēkā braukšanas 

ierobežojumi. Šīs atļaujas izsniedz tā kantona iestāde, kuras teritorijā tiek uzsākts 

brauciens. Ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem jānosūta pieprasījums vismaz septiņas 

dienas pirms pārvadājuma uzsākšanas. 

 

Ārvalstu transportlīdzekļiem atļaujas izsniedz: 

  

Office Fédéral des routes  

c/o Schwadenerwehr Göschehnen 

Postfach 

CH – 6487 Göschenen  

Tel: (+41 41) 885 03 20  

Fax: (+41 41) 885 03 21  

e-mail: sonderbewilligung@astra.admin.ch  

URL: www.sonderbewilligung.ch   

 

Papildu informāciju iespējams iegūt sazinoties ar nacionālo asociāciju: 

ASTAG 

Šveices autotransporta asociācija 

Wölflistrasse 5  

3006 Berne 

Šveice 

Tel. (+41 -31) 370 85 85  

e-pasts: astag@astag.ch  

mājaslapa: www.astag.ch  

 

 

Avots: ASTAG, janvāris 2023 
Informācija iegūta: www.iru.org 
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