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2

Trucker’s Guide

Spis treści
Rady Donny Diesel

2

Wstęp

5

Parę słów o Trucker’s Guide

6

Warto wiedzieć

7

Prowadzenie pojazdu w Norwegii

8

Informacje o drogach i warunkach jazdy

9

Wybierz właściwą trasę

10

Jazda po śliskiej nawierzchni

12

Wymogi względem opon

14

Tak zakładasz łańcuch uniwersalny

16

10 zasad jazdy w tunelach dla kierowców pojazdów ciężarowych

19

Bezpieczna jazda w tunelach

20

Przepisy o czasie pracy i czasie odpoczynku – podsumowanie

22

Postoje odpoczynku całodobowego

23

Opłaty drogowe w Norwegii

24

Wskazówki Donny o posiłkach

25

Ustawy, przepisy i zasady prowadzenia pojazdu

26

Odległości

34

3

Trucker’s Guide

colourbox.com

4

Trucker’s Guide

Wstęp
Statens vegvesen (Norweska Administracja Dróg Publicznych) zebrała w niniejszym przewodniku dla trakerów,
ważne informacje zapewniające zagranicznym kierowcom zawodowym bezpieczną jazdę po Norwegii. Zawiera on
szereg informacji o koniecznym wyposażeniu opon i łańcuchów, oraz ważne prawa i przepisy dotyczące prowadzenia
pojazdów ciężarowych w Norwegii.
Przewodnik trakera został przetłumaczony na języki: angielski, fiński, litewski, niemiecki, polski i rosyjski. Jest on
także dostępny na naszych stronach internetowych pod adresem: vegvesen.no/donnadiesel.
Prawa i przepisy podane w niniejszym przewodniku zostały zaktualizowane w maju 2014 r.

Szerokiej drogi!

Bodil Rønning Dreyer
Dyrektor ds. Ruchu Drogowego i Pojazdów
Statens vegvesen
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Parę słów o Trucker’s Guide
TRUCKER’S GUIDE to nazwa kampanii informacyjnej dla kierowców zawodowych jeżdżących po norweskich drogach. Kampania ta
powstała na skutek wzrostu importu i eksportu towarów samochodami
ciężarowymi spoza granic Norwegii.
Nasza kampania informacyjna osnuta jest wokół postaci z komiksu:
Donny Diesel i w lekko przystępny sposób opisuje, co ciebie, zawodowego kierowcę,
może przez okrągły rok oczekiwać na norweskich drogach.

!

Kim jest Donna Diesel?

Donna Diesel to Norweżka, pracująca, jako kierowca
zawodowy o wieloletnim doświadczeniu. Od lat rozwozi
towary z wielu miejscowości europejskich po całej Norwegii.
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Donny Diesel

NIEPRAWIDŁOWO

PRAWIDŁOWO

Dramatyczne przeżycia na zimowych drogach w Norwegii

Przez wszystkie lata na drogach doświadczyła wiele, lecz
najbardziej dramatyczne przeżycia miała zimą na drogach norweskich. Tam widziała jak pociągi drogowe utykały na wyżynach górskich. Raz nawet widziała jak ciężarówka z przyczepą tyłem zsuwała się kilkaset metrów po
stromym zboczu. Na szczęście dobrze się to skończyło,
ale tylko dlatego, że kierowca miał szczęście.

Ładuj
prawidłowo

Używaj
łańcuchów

Bądź przygotowany!

Na norweskich drogach w zimie nie można polegać na
szczęściu. Polegać można wyłącznie na odpowiednim
sprzęcie, odpowiedzialnym prowadzeniu pojazdu i na
samym sobie – swoim najlepszym przyjacielu za kierownicą. Norwegia jest krajem o drogach pełnych zakrętów
oraz wielkiej ilości śniegu w zimie. I tak musi być, skoro
większość kraju to góry. Ci, których zwiodą dobre, przygraniczne drogi, mogą w dalszej podróży drogo za to
zapłacić. Odpowiednie wyposażenie może zapobiec
wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Używaj
opon zimowych
Rób
przerwy
Wybierz
właściwą
trasę
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?

Warto wiedzieć

Informacje o Norwegii (dane z 7.5.2012)
Obszar
		

Ludność
Gęstość
zaludnienia
Język główny
Stolica
Większe miasta

Obszar (ze Svalbardem i wyspą
Jan Mayen): 385 186 km²
Około 5 milionów

14,6/km²
Norweski
Oslo
Bergen
		
Trondheim
Drogi krajowe
10 400 km
Drogi wojewódzkie 44 300 km

613 285
263 762
176 348

Stacje benzynowe:

Waluta w Norwegii

Na wielu odcinkach odległość pomiędzy stacjami benzynowymi może być stosunkowo duża. Dotyczy to
zwłaszcza przełęczy. Wiele stacji benzynowych jest
otwartych całą dobę. Większość stacji całodobowych
położona jest wzdłuż sieci dróg głównych.

Korony norweskie (w skrócie Kr lub NOK)
1 Euro = około 8 kr / NOK

Nominały monet i banknotów
Monety: 1, 5, 10 i 20 NOK.
Banknoty: 50, 100, 200, 500 i 1000 NOK

Telefon

Możesz swobodnie wwieźć i używać telefon komórkowy. Telefony GSM mają pokrycie w prawie całym
kraju. Podczas jazdy dozwolone jest wyłącznie używanie
zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych.

Informacje dla podróżnych
Patrz vegvesen.no

Godziny otwarcia

Banki: Dni robocze: 08.30 – 15.30. (Zamknięte w
soboty). Niektóre banki mają latem krótsze godziny
pracy.

Kontrole

• Większość kontroli ruchu na drogach norweskich
przeprowadzają: Policja i Statens vegvesen.
• Tollvesenet (Służba Celna) to władze kontroli ds.
cła i akcyz.
• Za egzekwowanie przepisów parkowania, w większości przypadków odpowiedzialne są gminy.

Poczta:

Poniedziałek –piątek godz. 08.00 – 17.00.
Sobota 08.00 – 14.00.

Sklepy:

Większość sklepów jest otwarta od poniedziałku do
soboty. W sobotę godziny otwarcia są krótsze. Niektóre
sklepy spożywcze są otwarte w niedzielę.
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Prowadzenie pojazdu w Norwegii
OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI:

Miasta i tereny zabudowane * 50 km/godz.
Drogi krajowe
** 80 km/godz.
Autostrady
*** 80/90/100 km/		
			godz.
*
W wielu dzielnicach 30 km/godz.
** Ograniczenie prędkości na drogach krajowych
może także wynosić 60 czy 70 km/godz., gdy teren
wzdłuż drogi jest zabudowany.
*** W Norwegii, dla pojazdów silnikowych powyżej
3500 kg, obowiązuje ograniczenie prędkości do
80 km/godz. nawet, jeżeli według znaków dozwolona jest wyższa prędkość.

Mandaty

Policja może egzekwować zapłatę mandatu na miejscu.
Może także odebrać prawo jazdy. Wysokość mandatu
zależy od obowiązującej dozwolonej granicy prędkości i
na ile została ona przekroczona.

PRZYKŁADY:

Granica prędkości
60 km/godz.
60 km/godz.
70 km/godz.
70 km/godz.

Przekroczenie
10 km/godz.
25 km/godz.
10 km/godz.
25 km/godz.

Mandat w NOK
1600,6500,1600,4900,-

Mandat za przejechanie na czerwonym świetle – 5 200 NOK.
Mandat za nielegalne wyprzedzanie – 5 200 NOK.

Obowiązek ustępowania pierwszeństwa

Kierowca z zasady ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony.
Drogi główne są przeważnie drogami z pierwszeństwem

przejazdu. Gdy droga główna przechodzi przez miasto
lub osadę, może zaistnieć obowiązek ustępowania pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z dróg lokalnych.
Oznaczone to będzie znakiem drogowym «Koniec drogi z
pierwszeństwem przejazdu».

Światła

W Norwegii obowiązuje całodobowe stosowanie świateł
mijania (krótkich) lub specjalnych świateł drogowych.

Górna granica zawartości alkoholu we krwi

Górna granica zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu powyżej 0,2 promila, karane jest skonfiskowaniem prawa jazdy,
grzywną, lub ewentualnie, więzieniem. Oprócz tego, można
otrzymać okresowy zakaz prowadzenia pojazdów w Norwegii.

Pasy bezpieczeństwa

W Norwegii obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa. Dotyczy on również pasów na tylnych siedzeniach, o ile pasy są tam zamontowane.

Sygnalizacja podczas postoju awaryjnego

1. Włącz światła awaryjne! Jeżeli jest ciemno, zapal
światła postojowe. WAŻNE BYŚ BYŁ WIDOCZNY
DLA INNYCH!!!
2. W pojeździe silnikowym musi się znajdować przynajmniej jeden trójkąt ostrzegawczy.
3. O ile pojazd stanowi niebezpieczeństwo lub przeszkodę dla ruchu, a nie zostanie natychmiast przestawiony w inne, bardziej odpowiednie miejsce,
masz obowiązek zawiadomienia o tym pozostałych
kierowców za pomocą trójkąta ostrzegawczego,
świateł awaryjnych, lub w inny sposób. Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić dosyć daleko, jeżeli możliwe,
przynajmniej 150 metrów od pojazdu, by inni kierowcy
mogli go zauważyć na czas.
4. Podczas wszelkich prac poza pojazdem, podczas
postoju awaryjnego, obowiązuje użycie kamizelki
odblaskowej (standard EN471).

Bieg jałowy

Bezpowodowe dopuszczanie do pracy silnika na biegu
jałowym jest wzbronione.

Olej napędowy (Diesel)

Używanie barwionego oleju napędowego (o niższej
akcyzie) w autobusach, ciężarówkach, samochodach
towarowych, samochodach kombi lub osobowych jest
w Norwegii zabronione. Dotyczy to także samochodów
kempingowych i kamperów. Przekroczenie tych przepisów karane jest mandatem.

Znak drogi z pierwszeństwem
przejazdu
Droga z
pierwszeństwem przejazdu

8

Trucker’s Guide

Koniec
drogi z pierwszeństwem przejazdu

Informacje o drogach i warunkach jazdy
Wypadki ze zwierzyną leśną

Vegmeldingstjenesten (Służba Informacji o Stanie
Dróg) przy Statens vegvesen prowadzi krajowy wykaz
dróg, z informacjami o stanie nawierzchni i warunkach
jazdy oraz o dozwolonym nacisku na oś, trasach drogowych i promach.
Telefon: 175. Z zagranicy: +47 815 48 991. Zadzwoń pod
ten numer, jeżeli na drodze zaistnieją sytuacje, o których
twoim zdaniem, powinni się dowiedzieć inni kierowcy lub
Statens vegvesen.

Internet
Zaktualizowane informacje o warunkach ruchu są
dostępne pod adresem: vegvesen.no/trafikkmeldinger
oraz 175.no

Wiele zwierząt traci życie na skutek przejechania.
Ustawa o ruchu drogowym oraz ustawa o ochronie zwierząt nakłada na każdą osobę obowiązek zawiadomienia
o zwierzętach widocznie zranionych lub potrzebujących
pomocy.
• Nigdy sam nie trop zranionego zwierzęcia.
• O ile przejechałeś zwierzę, nigdy go sam nie dobijaj.
Policja (tel. 02800) podejmie decyzję o wezwaniu
weterynarza lub właściciela.
• Nigdy, bez pozwolenia, nie zabieraj ze sobą
przejechanego lub zabitego zwierzęcia.
• Jeżeli zwierzę zostało zranione, ważne jest widoczne
oznakowanie miejsca wypadku, aby personel gminy
łatwo je mógł znaleźć.

Wykaz dróg oraz inne materiały informacyjne można
otrzymać w izbach celnych, urzędach komunikacji oraz w
Vegdirektoratet.

Dozwolona szerokość pojazdu

Wykazy dróg

Najwyższy dozwolony nacisk na oś na drogach
publicznych w Norwegii
1) Dozwolony nacisk to 11,5 t na jedną oś napędową.
2) 19 t dla pojazdu silnikowego, gdy oś napędowa ma
koła bliźniacze i resory pneumatyczne lub podobne, patrz
Dyrektywa 96/53/UE, lub gdy każda z osi napędowych
ma koła bliźniacze, a żadna z nich nie przekracza 9,5 t. W
przypadku ciężaru z dwu osi oraz podwozia trzyosiowego,
por. tabela 1 w wykazie dróg krajowych.

Dozwolona szerokość pojazdu na drodze publicznej w
Norwegii wynosi 2,55 m.

Wykazy dróg krajowych są dostępne pod adresem:
vegvesen.no/riksvegliste
Wykazy dróg wojewódzkich i gminnych są dostępne pod
adresem: vegvesen.no/fylkesvegliste
Wykazy dróg dopuszczających transporty
ponadgabarytowe na drogach krajowych są dostępne
pod adresem: vegvesen.no/spesialtransportliste

Masa całkowita

Mapa dotycząca ruchu pojazdów ciężarowych
jest dostępna pod adresem: vegvesen.no/
tungtransportkart

Dopuszczalna masa poszczególnego pojazdu lub pociągu
drogowego nie może przekraczać ograniczeń ustalonych
w tabelach ciężaru. Por. tabela 2 i tabele 3a i 3b w wykazie
dróg krajowych.

Znaki sygnalizujące zagrożenie powiązane ze zwierzętami mogącymi znajdować się na drodze

Łoś

Renifer

Jeleń
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Krowa

Owce

Wybierz właściwą
trasę
Norwegia posiada bardzo złożoną sieć dróg, jakościowo
wysoce zróżnicowanych. Ważnym elementem szeregu
tras są połączenia promem. Na wielu z naszych dróg
napotkasz również bramy opłat drogowych. Przeprawa
promem i jazda po drodze płatnej są kosztowne. Każdej zimy widzimy, że kierowcy zawodowi wybierają inne,
często dłuższe i trudniejsze trasy do celu. Niestety, często wybierają trasy nieodpowiednie, a gdy na dodatek
pojazd nie posiada właściwych opon i brak mu łańcuchów, szybko może dojść do wypadku.
Trasy na skróty mogą kryć wiele przeszkód, nieoznaczonych na mapie. Mogą to na przykład być wąskie drogi o
ostrych zakrętach i złej nawierzchni.
Na niektórych z norweskich przełęczy pogoda często
jest tak zła i zmienna, że Statens vegvesen je na zimę
zamyka. Inne drogi otwierane są w dzień i zamykane na
noc.

Odcinki dróg trudnoprzejezdnych

Niektóre z odcinków sieci drogowej, włącznie z drogami
głównymi, mogą w sezonie zimowym stanowić szczególne wyzwanie. Dotyczy to przede wszystkim odcinków
w terenie górskim, zwłaszcza w okresach obfitych opadów. W tego rodzaju sytuacji, przebycie danego odcinka
może okazać się niewspółmiernie trudne dla pojazdów
ciężarowych o napędzie wyłącznie na jedną oś (pomimo
posiadania opon zimowych i/albo łańcuchów). Często
zdarza się, że pojazdy ciężarowe grzęzną na drodze lub
zjeżdżają do rowu.
Wspomnianych tras powinno się, na ile można, unikać
w okresach obfitych opadów i przy śliskiej nawierzchni.
Należy się liczyć z tym, że periodycznie, przy trudnych
warunkach jazdy, może na nich zostać wprowadzony
tymczasowy zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych.
Trasy te są wyliczone na kolejnych stronach.
Pojazdy, które ugrzęzły na drodze i stanowią przeszkodę
dla ruchu drogowego, mogą zostać przymusowo usunięte i wzięte w zastaw, do chwili zwrócenia kosztów
poniesionych przez służby publiczne na ich usunięcie.

!

!

Zauważ, że najkrótsza droga
na mapie niekoniecznie jest
najszybsza!

Zauważ, że trasa zalecana przez GPS, nie zawsze nadaje się dla taboru ciężkiego (z
powodu ciężaru i gabarytów). Sprawdzaj ją zawsze na mapie.
Przetestuj GPS w miejscach ci znanych! Zorientujesz się wtedy na ile on się może mylić. W
miejscach ci nieznanych wykryjesz to za późno.
Mapa «Tungtrafikk på riksveger og primære fylkesveger i Norge» (Ruch samochodów
ciężarowych na drogach krajowych i głównych drogach wojewódzkich w Norwegii) jest
dostępna pod adresem: vegvesen.no/tungtransportkart
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Rodzaje pojazdów źle przystosowanych
do warunków zimowych

Niektóre rodzaje pojazdów bardziej się nadają do jazdy w
warunkach zimowych, inne mniej.
Lekki ciągnik siodłowy z ciężką naczepą, to przykład źle
przystosowanego pojazdu. Jeżeli pojazd nie ma dostatecznej przyczepności, nie pomoże nawet przepisowa
ilość łańcuchów, musi się on zatrzymać i poczekać na
lepsze warunki nawierzchni.
Statens vegvesen zaleca blokadę mechanizmu różnicowego na osi napędowej pojazdu ciągnącego. W
połączeniu z porządnymi oponami dostosowanymi
do warunków zimowych, oraz w razie potrzeby, z łańcuchami – ułatwi to wjazd na wzniesienia o śliskiej
nawierzchni.
Pojazdy ciągnące o napędzie na kilka osi (4x4 lub 6x4)
gwarantują, w większości przypadków, najlepszą przejezdność.

Przejazd kolumną

Na szeregu tras, ze względu na warunki atmosferyczne,
przejazd okresowo i prawie bez uprzedzenia, może się
stać niebezpieczny. W takich przypadkach organizowane są przeprawy kolumną. Zbierana jest wtedy pewna
ilość pojazdów, tworząca kolumnę, na czele której jedzie
pług śnieżny, należący do Statens vegvesen, usuwający
śnieg z trasy. Okresowe zamknięcia dróg: na zimę, na
noc, czy w przypadku ustalonego przejazdu kolumną,
są zawsze oznakowane. Warto również zadzwonić do
telefonu informacyjnego Statens vegvesen, (tel. 175),
by dowiedzieć się, czy droga, którą zamierzałeś jechać
jest otwarta. Na wypadek ugrzęźnięcia na drodze lub
przejazdu kolumną, zawsze należy sprawdzić, czy posiadasz dosyć paliwa, ciepłe ubranie, albo coś do jedzenia
i picia.
Dla uniknięcia takich sytuacji, najszybciej i najtaniej jest
jechać drogami głównymi. Nawet, jeżeli jest to powiązane z użyciem promu i dróg płatnych.

Odcinki dróg, na których trzeba się liczyć z
przejazdem kolumną
E6		
E6		
E6		
E6		
E6		
E6		
		
E10
E16
E69
E134
Rv 7

Dovrefjell (Dombås – Hjerkinn)
Saltfjellet (Mo i Rana – Rognan)
Gratangsfjellet (Bjerkvik – Fossbakken)
Sennalandet (Leirbotnvatn – Skaidi)
Hatter (Skaidi – Olderfjord)
Kvænangsfjellet (Nordreisa –
Kvænangen)
Bjørnfjell (Trældal X E6 – Bjørnfjell)
Filefjell (Tyin – Borlaug)
Hønsa – Honningsvåg – Skarsvåg
Haukelifjell (Haukeligrend – Røldal)
Hardangervidda (Eidfjord – Haugastøl)

Rv 9
Rv 13
Rv 15
Rv 52
Rv 77
Fv 27
Fv 50
Fv 76
Fv 813
Fv 888
Fv 889
Fv 890
Fv 891
Fv 98

Hovden – Haukeligrend
Vikafjellet
Strynefjellet (Grotli – Stryn)
Hemsedalsfjellet (Gol – Borlaug)
Graddis (Hestbrinken – riksgrensen)
Venabygdsfjellet
Hol – Aurland
Tosenfjellet
Beiarfjellet
Bekkarfjord – Hopseidet
Snefjord – Havøysund
Kongsfjordfjellet
Båtsfjordfjellet
Ifjordfjellet

Drogi zamykane na zimę

Następujące drogi normalnie są zamknięte w zimie:
Nr drogi
Odcinek
				
E69
Skarsvåg – Nordkapp Październik
Fv 13 Gaularfjellet
Grudzień
Fv 51 Valdresflya
Grudzień
Fv 55 Sognefjellet
Listopad
Fv 63 Geirangervegen
Listopad
Fv 63 Trollstigen
Październik
Fv 243 Aurland
Grudzień
Fv 252 Tyin – Eidsbugarden
Październik
Fv 258 Gamle Strynefjellsveg Październik
Fv 337 Brokke – Suleskard
		
(Agder-fylkene)
Listopad
Fv 341 Smelror – Hamningberg
(Finnmark)
Listopad
Fv 355 Melfjellet (Nordland)
Listopad
Fv 520 Hellandsbygd – Røldal
		
(Rogaland)
Listopad
Fv 886 Jarfjordfjellet (Vinter		
vollen–Gr. Jakobselv,
		
Finnmark)
Listopad

Okres 		
zamknięcia
– kwiecień
– maj
– kwiecień
– maj
– maj
– maj
– maj
– czerwiec
– czerwiec
– maj
– maj
– maj
– czerwiec

– maj

Daty zimowego zamknięcia lub otwarcia dróg, mogą ulegać zmianom zależnie od stanu pogody. Telefon informacyjny Statens vegvesen, (tel. 175) udzieli bliższych
informacji.
Oprócz tego, istnieje także szereg dróg okresowo zamykanych, np. z powodu śnieżycy czy lawiny śnieżnej.
Dotyczy to szczególnie dróg na północy Norwegii oraz
przełęczy w Norwegii południowo-zachodniej.
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Jazda po śliskiej nawierzchni
Śliska nawierzchnia stanowi większy problem dla ciężkiego taboru drogowego niż dla mniejszych pojazdów.
Szczególnie narażone są pociągi drogowe.

szosy. Dla zachowania, w takich sytuacjach,
stałego i stabilnego kierunku jazdy, ważne są:
odpowiednia prędkość, dobre opony i dobre hamulce.

Duże pojazdy na śliskiej nawierzchni napotykają większe problemy z dwu powodów:

Zakręty i strome zbocza wymagają od kierowcy ciągłego
dostosowywania prędkości i położenia na drodze, gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim jej użytkownikom. Jazda musi być dostosowana do przyczepności
nawierzchni w danym miejscu.

• Pojazdy te są długie, ciężkie i szerokie.
• Drogi bywają wąskie, kręte i strome.

By bezpiecznie wymijać pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, duże pojazdy często muszą zjeżdżać na sam skraj

Poślizg przyczepy

• Użyciu nieodpowiednich opon, nieprzystosowanych
do jazdy w sezonie zimowym
• Zjechaniu prawego zestawu kół z nawierzchni drogi
• Usterce hamulców ABS

Doświadczony zawodowy kierowca, szybko się orientuje, że pojazd wpada w poślizg. Zarzucenie przyczepą
nie jest zbyt proste do zauważenia, lecz w lusterku bocznym widać, gdy przyczepą zarzuca. Dlatego też, przy
każdym hamowaniu na śliskiej nawierzchni, ważne jest
śledzenie przyczepy w lusterku.

Nieprawidłowe dopasowanie hamulców pojazdu silnikowego i przyczepy, niewłaściwy podział wagi ładunku
i nierówna nawierzchnia, również stanowią przyczyny
poślizgów przyczep i pojazdów silnikowych.

W pociągach drogowych, niebezpieczne sytuacje
często stwarza przyczepa, nadając jeździe po śliskiej
nawierzchni jeszcze trudniejszy charakter.

Poślizg długich i ciężkich pojazdów, stanowi dla kierowcy sytuację poważną i wiele od niego wymagającą.
Bardzo trudno wtedy odzyskać kontrolę nad pojazdem;
jest to czasochłonne i wymaga dużego miejsca na drodze. Pamiętaj, że lepiej wjechać do rowu, niż zderzyć się
z nadjeżdżającym pojazdem.

Do poślizgu przyczepy dochodzi szczególnie
często przy:
Wysokiej prędkości
Braniu zakrętu
Hamowaniu
Dużej ilości roztopionego śniegu na drodze

Colourbox.com/Kyrre Wedvik

•
•
•
•

Ciągniki siodłowe z naczepą, muszą szczególnie uważać
na to, by naczepa lekko prześlizgiwała się po siodle, w
taki sposób, by zbyt sztywne połączenie nie blokowało
możliwości skrętu ciągnika.
Bezpieczna jazda pociągiem drogowym po śliskiej
nawierzchni wymaga wzmożonej umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji, oceny stanu nawierzchni,
drogi i warunków ruchu. Ważne jest także, by pojazd był
w dobrym stanie technicznym.
Poważne wypadki, w następstwie poślizgu przyczepy,
powodowane są zarzuceniem przyczepy na lewą stronę,
w kierunku nadjeżdżających pojazdów.

Kierowca pociągu drogowego na zdjęciu
jest w trudnej sytuacji, bo przyczepę
zarzuciło na przeciwną stronę drogi, w
kierunku nadjeżdżających pojazdów, w
wyniku czego, może nastąpić poważny wypadek.
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!

Śliska nawierzchnia przy zjeździe z góry

Na długich zjazdach z góry może być zimą bardziej ślisko
na dole niż na górze. Dlatego właśnie kierowca musi przed
zjazdem:
• dokładnie ocenić warunki nawierzchni
• zadecydować, czy zaistniała potrzeba użycia łańcuchów
• ustalić odpowiednią prędkość
• zapewnić «WOLNĄ DROGĘ!»

ZAUWAŻ!

• Bezpieczeństwo przy zjeździe z góry zależy w
wielkim stopniu od tego, jak się przygotowałeś
PRZED wzniesieniem.
• Nawierzchnia może być tak śliska, że nie powinieneś zjeżdżać przed posypaniem jej piaskiem.
• Tylko niska prędkość początkowa, właściwe
użycie hamulca pomocniczego i biegów
oszczędzi hamulce, zapobiegnie ich przegrzaniu i odmówieniu przez nie posłuszeństwa.

Używając łańcuchów, musisz wziąć pod uwagę rozłożenie ładunku.
Duży ładunek z przodu, w kombinacji z ostrym hamowaniem za pomocą hamulca pomocniczego, który działa
wyłącznie na koła napędowe, może doprowadzić do
poślizgu kół napędowych. Aby tego uniknąć, możesz
założyć łańcuchy na koła napędowe (patrz rysunek 1).
Duży ładunek w tyle pojazdu silnikowego może spowodować, że koła przednie zaczną się ślizgać, a pojazdem
nie da się manewrować. Aby tego uniknąć, w niektórych przypadkach konieczne jest użycie na jednym z kół
przednich łańcucha sterowniczego. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów z naciskiem na wiele osi i naczep.
Uniesienie podwozia wieloosiowego za osią napędową, utrudnia manewrowanie pojazdem na śliskiej
nawierzchni. (Patrz rysunek 2)

Gdy ładunek ułożony jest z przodu pojazdu silnikowego, może zaistnieć konieczność założenia łańcuchów na koła tylne.

Podczas jazdy po śliskiej nawierzchni, jak największa
część ładunku powinna być umieszczona w pojeździe
silnikowym. Pomoże to zmniejszyć niebezpieczeństwo
ustawienia się pociągu drogowego w pozycji nożyc i
wspomoże przejazdowość.
Poślizgowi przyczepy można zapobiec przez założenie
łańcuchów na koła przyczepy. Łańcuchy te pomogą
także zapewnić jej dostateczną stabilność oraz moc
hamulca przy zjeździe z góry. (Patrz rysunek 3).
Na śliskiej nawierzchni układ hamulców napędowych
zdaje egzamin lepiej, niż hamulec pomocniczy, który
działa tylko na koła napędowe. Pamiętaj jednak o groźbie przegrzania hamulców i odmówienia przez nie posłuszeństwa. Jeżeli używasz łańcuchów dla zapewnienia
przyczepności przy zjeździe z góry, musisz wziąć pod
uwagę ułożenie ładunku.

!

Manewrowanie załadowanym pojazdem wieloosiowym na śliskiej nawierzchni może być
trudne.

Stosowanie łańcuchów wzmaga przyczepność
i stabilność hamowania.

UWAGA! Nie wjeżdżaj pod górę,
ani nie zjeżdżaj z góry, gdy widzisz,
że utknął tam pojazd, który nie daje
sobie rady.
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Wymogi względem opon
Sezon zimowy to okres od 1-go listopada do pierwszej
niedzieli po Poniedziałku Wielkanocnym. Od Województwa Nordland na północ, jest to okres pomiędzy 16-tym
października i 30-tym kwietnia. Reszta roku to sezon
letni.
Rzeźba bieżnika
• W sezonie letnim wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w opony o głębokości rzeźby bieżnika nie
mniejszej niż 1,6 mm.
• W sezonie zimowym, pojazdy powyżej 3500 kg muszą
być wyposażone w opony o głębokości rzeźby bieżnika nie mniejszej niż 5 mm. Głębokość rzeźby bieżnika
pozostałych pojazdów musi wynosić przynajmniej 3 mm.
• Statens vegvesen zaleca stosowanie dobrych opon 		
zimowych o dużej głębokości rzeźby bieżnika.
Opony z kolcami
• Kolce dozwolone jest użytkować wyłącznie na oponach
zimowych. Wyjątek stanowią tu opony dla motocykli.
• Opony z kolcami mogą, na trudnej nawierzchni, dać
lepszą przyczepność.
• W sezonie zimowym dozwolone jest stosowanie
opon z kolcami oraz łańcuchów.
• Gdy warunki jazdy tego wymagają, opony z kolcami oraz łańcuchy wolno stosować także i w
innych okresach.
• Pojazd wyposażony w opony z kolcami musi je mieć
założone na kołach tej samej osi.

Ogólnie o wyposażeniu kół
W sezonie zimowym, na drogach norweskich,
pojazd musi mieć zapewnioną odpowiednią przyczepność do nawierzchni drogi.
Pojazdu nie wolno używać bez zapewnienia mu przyczepności do nawierzchni stosownej do warunków drogowych. W razie potrzeby należy użyć opon z kolcami,
łańcuchów itp.
Koła jednej osi muszą mieć opony o stosunkowo podobnych właściwościach. Koła muszą zachowywać wystarczającą równowagę statyczną i dynamiczną.

Wymogi względem opon zimowych

Pojazdy silnikowe powyżej 3500 kg muszą być wyposażone w opony zimowe pomiędzy 15-tym listopada
i 31-ym marca, z wyjątkiem osi podnośnych. Opony
zimowe to opony oznakowane znakami M+S, MS, M&S,
M-S, «Mud and snow» (błoto i śnieg), 3PMSF lub «3
peak mountain snowflake» (3 szczyty z płatkiem śniegu),
które są produkowane specjalnie do jazdy w warunkach
zimowych.
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Gdy prowadzisz pojazd o dozwolonej masie całkowitej
przekraczającej 3500 kg po drogach pokrytych śniegiem i lodem, musisz mieć ze sobą łańcuchy. Dlatego też
w okresie zimowym, niezależnie od stanu nawierzchni,
należy mieć ze sobą łańcuchy.
Warto mieć ze sobą więcej łańcuchów niż jest wymagane. Mogą się przydać przy ekstremalnych warunkach
drogowych lub gdy jakiś łańcuch ulegnie uszkodzeniu.
Łańcuchy muszą być dopasowane do kół pojazdu,
zapewniając kontakt pomiędzy łańcuchem i nawierzchnią drogi. Mają być wykonane z metalu/stali, nadawać
się do stosowania przy aktualnych warunkach drogowych i wytrzymać obciążenie.
W pojazdach silnikowych wyposażonych w łańcuchy
automatyczne na kołach napędowych («on spot» - na
miejscu), gdy pojazd silnikowy ma koła bliźniacze na osi
zastępuje to dwa łańcuchy.
Ilość łańcuchów i ich uplasowanie:

• Ciężki pojazd silnikowy musi być wyposażony
w przynajmniej trzy łańcuchy.
• Jeden dopasowany do koła przedniego
• Dwa dopasowane do kół napędowych

• Pociąg drogowy musi mieć przynajmniej
siedem łańcuchów, gdy pojazd silnikowy
posiada koła bliźniacze na osi napędowej.
• Jeden dopasowany do koła przedniego pojazdu
silnikowego
• Cztery dopasowane do kół napędowych pojazdu
silnikowego
• Dwa dopasowane do kół przyczepy

• Pociąg drogowy musi mieć przynajmniej pięć
łańcuchów, gdy pojazd silnikowy posiada
koła pojedyncze na osi napędowej, lub gdy
stosuje łańcuchy podwójne.
• Dwa dopasowane do osi napędowej pojazdu
silnikowego
• Jeden dopasowany do koła przedniego pojazdu
silnikowego
• Dwa dopasowane do kół przyczepy

!

ZAUWAŻ! Za odpowiednie
wyposażenie kół, odpowiedzialność ponosi kierowca.
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Postoje dla zakładania łańcuchów

Przed szczególnie niebezpiecznymi odcinkami drogowymi oraz za nimi, Statens vegvesen wyznaczył
miejsca postojowe do zakładania łańcuchów. Miejsca te
są oznakowane. Z postojów tych odgarniany jest śnieg
i są one dostatecznie duże, by mógł tam zaparkować
pociąg drogowy na czas zakładania lub zdejmowania
łańcuchów. Postoje te zawsze znajdują się na równym
terenie, by kierowca, po przejechaniu kawałka trasy, miał
możność zatrzymania się i dociągnięcia łańcuchów.
Po przybyciu na taki postój, warto zadzwonić do informacji Statens vegvesen, by się dowiedzieć o warunkach
drogowych na dalszej trasie.

!

ZAWSZE, GDY ZAKŁADASZ ŁAŃCUCHY, UŻYWAJ ŚWIATEŁ POSTOJOWYCH I KAMIZELKI
ODBLASKOWEJ. BĘDZIESZ WTEDY WCZEŚNIE WIDOCZNY DLA POZOSTAŁYCH
UCZESTNIKÓW RUCHU!

175

Statens vegvesen telefon
informacyjny

ZAUWAŻ!

Håkon Aurlien

!

Znak wskazujący postój dla zakładania/zdejmowania łańcuchów.
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Zawsze najlepiej założyć łańcuchy na koła PRZED
rozpoczęciem jazdy na trudnym odcinku. Po
ugrzęźnięciu, zrobić to o wiele trudniej.
Ważne jest również byś, zanim wybierzesz się na
daleką trasę, wiedział JAK zakładać łańcuchy. Za
późno się tego uczyć, po utknięciu w norweskich
górach.
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1

Tak zakładasz
łańcuch
uniwersalny!

!

Rozłóż łańcuch na ziemi. Sprawdź, czy się
nie splątał czy skręcił.

(UWAGA! ISTNIEJE WIELE
RODZAJÓW ŁAŃCUCHÓW)

2

3
Najpierw sczep ze
sobą wewnętrzny
łańcuch boczny.

Nałóż łańcuch na koło, z
klamrą zaciskową skierowaną do zewnątrz, w
pozycji «luźnej».

4

Dociągnij za pomocą klamry zaciskowej, wkładając klucz zaciskowy do rowka klamry i przekręcając go o 90 stopni, tak by pierścień łańcucha
zaskoczył na miejsce w pozycji napiętej (6).

Wbij/wepchnij koniec łańcucha pod tylny brzeg koła
i cofnij pojazd o około 1/4
obrotu koła.

5

6
Tak sprawdza się
stopień napięcia
łańcucha.

7

Rozmieszczanie łańcuchów na kołach pociągów drogowych.

Następnie ręcznie napnij łańcuch
wokół koła ściągając boczny łańcuch
zewnętrzny, po czym sczep ze sobą
ogniwa łańcucha bocznego.

Ciężarówka

Dla pojazdów
wyposażonych w
hamulce ABS i EBS
istnieją inne zasady:
łańcuch musi być założony na koła z czujnikiem ABS (por. instrukcja
obsługi).

Pojazd
ciągnący

Przyczepa

Naczepa

UWAGA! Po przejechaniu ok. 100 – 200 metrów należy łańcuchy dociągnąć.
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Śliska nawierzchnia przy jeździe pod górę

Aby pojazd w zimowych warunkach drogowych nie
utknął buksując kołami napędowymi, szczególnie ważna
jest ocena nawierzchni przed rozpoczęciem podjazdu.
Łańcuchy należy założyć przed rozpoczęciem się wzniesienia. Po użyciu łańcuchów należy dokręcić śruby
mocujące koła.

Należy unikać sytuacji pokazanej na rysunku
po lewej stronie na samym dole, bo:
• zwiększa się niebezpieczeństwo wypadku
• założenie łańcuchów będzie trudniejsze i bardziej
niebezpieczne
• będzie trudniej rozpocząć jazdę na nowo
• układ napędowy zostanie narażony na ogromne
obciążenie
• niepotrzebnie opóźnisz transport
• będziesz stanowić przeszkodę dla pozostałego ruchu
drogowego

W miejscach trudnych ustawione są skrzynie z darmowym piaskiem do posypywania
nawierzchni!

Przy jeździe pod górę istnieje szereg możliwości uniknięcia buksowania kół napędowych:
• Założenie łańcuchów daje większą przyczepność.
• Posypanie piaskiem daje większą przyczepność.
• Ułożenie ładunku nad kołami napędowymi daje
większą przyczepność.

Zawsze, na drodze z pochyleniem poprzecznym,
zacznij od założenia łańcucha na koło położone
najwyżej, pamiętaj o ubraniu kamizelki odblaskowej.

!

UWAGA! Kiedy stajesz na śliskiej nawierzchni – koła są ciepłe. Uważaj – pojazd
może wpaść w poślizg pomimo tego, że zaciągnąłeś hamulce!
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Odpowiedni wybór toru jazdy da lepszą przyczepność, bo ominiesz w ten sposób najbardziej śliskie części jezdni.

Nabranie prędkości przed podjazdem i popuszczenie
gazu po wjechaniu na górę, oszczędzi użycia siły ciągnienia. Rozpoczynając wjazd na wzgórze wybierz bieg
o stosunkowo wysokich obrotach. Jeżeli koła zaczną
buksować, popuść nieco gazu, tak by się załapać zanim
obroty się obniżą na tyle, że będziesz musiał zmienić
bieg na niższy. (Jeżeli pojazd silnikowy ma nacisk na
wiele osi, można osiągnąć większe obciążenie osi napędowej używając podnośnika osi/przełożenia ładunku).

Wczesna zmiana biegu na niższy (najlepiej 2 bieg)
obniża potrzebę wielu zmian biegów podczas jazdy pod
górę. Niewłaściwa zmiana biegów może doprowadzić
do niepożądanego zatrzymania i dużych problemów w
ruszeniu dalej. W pojazdach z automatyczną skrzynią
biegów, w wielu sytuacjach, kiedy jest ślisko, może być
konieczne przejście na ręczną zmianę biegów.
Z której metody kierowca skorzysta, zależy od kąta pochylenia góry oraz od tego, czy droga jest wąska i kręta.
Przy użyciu blokady mechanizmu różnicowego, buksowanie kół może doprowadzić do tego, że pojazd, z
powodu nachylenia drogi, ześlizgnie się na jej krawędź.
Spróbuj unikać buksowania kół i szczególnie uważaj
przy skręcaniu.
Przy użyciu łańcuchów na kołach napędowych w trudnych warunkach jazdy, a zwłaszcza podczas jazdy pod
górę, blokada mechanizmu różnicowego jest konieczna
dla zapewnienia jak najlepszej przejezdności.

Jeżeli jedno z kół napędowych buksuje, użycie blokady mechanizmu różnicowego może sprawić, że drugie koło
napędowe pociągnie samochód do
przodu.

!

Obszary przedsiębiorstw/miejsca postojowe
Na obszarze zamkniętym przedsiębiorstwa jest zazwyczaj bardziej ślisko, niż na drogach. Śnieg i lód także
szybciej znika na drogach, niż w miejscach o niższym
natężeniu ruchu. Nie daj się zaskoczyć. Zawsze licz się z
tym, że pomimo dobrych warunków na drogach, na parkingach lub postojach może być ślisko.

WAŻNE: Kiedy włączasz blokadę
mechanizmu różnicowego, koła
napędowe muszą stać, albo poruszać się w tym samym tempie.

Nie daj się nabrać!
Bądź przygotowany na
śliską nawierzchnię i okaż jej
szacunek!
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10 zasad jazdy w tunelach dla
kierowców pojazdów ciężarowych

1.

Zasada główna: Jedź super ostrożnie! Wypadkom w tunelach często towarzyszą poważne konsekwencje.
		 Zwróć uwagę na system oznakowania wyjść awaryjnych i odstępy pomiędzy nimi.

2.

Gdy tunel jest zamknięty szlabanem lub czerwonym światłem albo zamknięty dla pojazdów ciężarowych: 		
		 Zaczekaj na zewnątrz.

3.

W stromym tunelu: Obniż prędkość jazdy, jedź na niskim biegu i uważaj by liczba obrotów nie wzrosła
		 zanadto podczas jazdy w dół. NIEBEZPIECZEŃSTWO AWARII MOTORU. Stosuj hamulec dodatkowy,
		 o ile dostępny!

4.
5.
6.
7.

Jeżeli jedziesz za innym pojazdem: Zachowuj dystans!
Jeżeli szyba zaparuje od zewnątrz: Włącz wycieraczki!
Jeżeli szyba zaparuje od wewnątrz: Włącz dmuchanie z ogrzewaniem!

W przypadku zatrzymania awaryjnego: Użyj telefonu awaryjnego w tunelu! Ułatwisz w ten sposób
		 podjęcie odpowiednich kroków operatorom z Statens vegvesen vegtrafikksentral (Centrali Ruchu Drogo		 wego przy Statens vegvesen).

8.

W przypadku zatrzymania awaryjnego: Nie zawracaj w tunelu. Zatrzymaj pojazd na poboczu po prawej
		 stronie, o ile można, w zatoce awaryjnej. Wystaw trójkąt ostrzegawczy.

9.

W przypadku niewielkiego pożaru: Użyj gaśnic tunelowych. Wywoła to alarm przeciwpożarowy w Statens
		 vegvesen vegtrafikksentral i tunel zostanie zamknięty.
W przypadku większego pożaru: Opuść pojazd i udaj się do najbliższego wyjścia/wyjścia awaryjnego.

Geir Brekke

10.
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Bezpieczna jazda w tunelach

W tunelach wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Niektóre standardowe, inne
stosowane w tunelach o szczególnych warunkach. Jako kierowca zawodowy musisz się
zapoznać z wieloma z tych środków.
Czerwone światła i szlabany

Większość tuneli wyposażona jest w czerwone światła
sygnalizujące zamknięcie tunelu. W niektórych przypadkach tunele zamykane są za pomocą szlabanu. Czerwone światła i szlabany stosowane są w przypadku zajścia w tunelu wypadku i właśnie, dlatego ważne jest by
nie wjeżdżać do zamkniętego tunelu.

Telefony awaryjne

Telefony awaryjne przeznaczone są dla użytkowników sieci dróg i są specjalnie oznaczone. Gdy zaistnieje potrzeba pomocy, lub gdy należy zawiadomić o
wypadku – skorzystaj j z telefonu awaryjnego. Użyj telefonu awaryjnego zamiast komórki, bo poda on operatorom Statens vegvesen vegtrafikksentral dane o tym, z
którego tunelu i z jakiego w nim miejsca dzwonisz.

Gaśnice

W przypadku potrzeby gaszenia pożaru w tunelu korzystaj z gaśnic. Gdy podniesiesz gaśnicę ze statywu, wyśle
on sygnał do operatorów Statens vegvesen vegtrafikksentral, którzy tunel zamkną. Sygnał ten także często
włącza wentylację przeciwpożarową, zabezpieczającą
osoby znajdujące się w tunelu oraz zapewniającą służbom ratunkowym możność dotarcia do miejsca pożaru.
Operatorzy zawiadomią straż pożarną i inne służby
ratownicze.

Telefon awaryjny i gaśnica w tunelu.

Zatoki awaryjne

W dłuższych tunelach lub tunelach o dużym ruchu napotkasz zatoki awaryjne. Korzystaj z nich w przypadku
konieczności zatrzymania się w tunelu. We wszystkich
zatokach awaryjnych znajdują się stacje awaryjne wyposażone w telefon awaryjny i gaśnice.
W niektórych dłuższych tunelach znajdziesz zatoki
zawracania. Mają one za zadanie przede wszystkim udostępnienie większym pojazdom możności zawrócenia
w tunelu w sytuacji awaryjnej. We wszystkich zatokach
zawracania znajdują się stacje awaryjne wyposażone w
telefon awaryjny i gaśnice.

Arild Petter Søvik

Zatoki zawracania

Tunel zamknięty szlabanem.

Wyjścia awaryjne

Niektóre tunele wyposażone są w wyjścia awaryjne na
przypadek pożaru lub wypadku. Udostępniają one także
służbom ratowniczym dostęp do tunelu. Przy wszystkich wyjściach awaryjnych znajdują się stacje awaryjne
wyposażone w telefon awaryjny i gaśnice.

Gaśnica i sygnał/znak zakazu wjazdu do zamkniętego tunelu.
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Arild Petter Søvik

Tunel z oznaczonym wyjściem awaryjnym i zatoka awaryjna z telefonem awaryjnym i gaśnicą.

Kamery monitorujące

Znaki drogowe i oznakowanie dróg

Niektóre tunele wyposażone są w kamery monitorujące.
Kamery te przekazują operatorom Statens vegvesen
vegtrafikksentral informacje umożliwiające sterowanie i
monitorowanie ruchu, a także są przydatne w przypadku
pożaru czy wypadków.

Norwegia posiada własne znaki drogowe oraz własne
zasady oznakowywania tras w tunelach z ostrzeżeniem
dla jego użytkowników o szczególnych warunkach
tunelu. Przykładem tego są na przykład progi dudniące.

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie

Oświetlenie awaryjne zapala się automatycznie po
użyciu telefonu awaryjnego lub gaśnicy albo, gdy
Statens vegvesen włącza środki awaryjne. Światła
te poprowadzą do najbliższego wyjścia/wyjścia
awaryjnego.

Wjechanie ze światła dziennego do ciemnego tunelu
może stanowić wyzwanie. Wiele tuneli posiada specjalne
oświetlenie wspomagające kierowców. Pomimo tego,
ważne jest utrzymanie odpowiedniej odległości od
pojazdu z przodu, oraz dostosowanie prędkości przy
wjeździe i wyjeździe z tunelu.

Radio
Wiele tuneli wyposażonych jest w radio. Daje to
operatorom Statens vegvesen vegtrafikksentral oraz
służbom ratowniczym możność przerywania programów
radiowych dla przekazania informacji osobom
znajdującym się w tunelu. Więc kiedy jedziesz tunelem
włącz radio.

Wentylacja
Wiele tuneli posiada wentylację. W chwili podniesienia
gaśnicy ze statywu, wentylacja się włącza. Wentylację
można podczas pożaru manewrować, by dmuchała w
kierunku dozwalającym służbom ratunkowym na szybkie
dotarcie na miejsce.

Operatorzy Statens vegvesen vegtrafikksentral posiadają doświadczenie i trening
w dziedzinie wypadków w tunelach. Gdy
się coś stanie - zadzwoń do nich na numer
175 lub zawiadom ich za pomocą sprzętu
ratunkowego w tunelu.
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Przepisy o czasie pracy i czasie
odpoczynku itd.
Czas jazdy i odpoczynku

W Norwegii, nikomu nie wolno prowadzić pojazdu w
stanie nienadającym się do prowadzenia go bezpiecznie. Kierowca nie może być wyczerpany lub zmęczony
– kierowca zawodowy prowadzący pociąg drogowy w
Norwegii, zwłaszcza w sezonie zimowym, ma wymagającą pracę. Przejazdy przez przełęcze, jazda po wąskich
i krętych drogach Norwegii Północnej czy Zachodniej,
wymagają kierowcy przytomnego i będącego w dobrej
formie.
Niestety, z powodu nieuwagi kierowcy lub zaśnięcia za
kierownicą dochodzi do wielu wypadków. Dlatego też
w Norwegii, kontrole przepisów o czasie jazdy i czasie
odpoczynku są zadaniami o wysokim priorytecie.
Postanowienia UE, dotyczące czasu jazdy i czasu odpoczynku, obowiązują w Norwegii wszystkie pojazdy
z państw należących do UE/EOG. Pojazdy z innych
państw, obowiązuje Europejska Umowa o czasie jazdy i
czasie odpoczynku itd. dla załóg pojazdów w międzynarodowym ruchu drogowym (Umowa AETR).

Dalsze postanowienia o czasie pracy
kierowców

Oprócz przepisów o czasie jazdy i czasie odpoczynku,
obowiązują oddzielne przepisy o czasie pracy kierowców. Są one wspólne dla całego obszaru EOG. Czas
pracy składa się z czasu jazdy i wszelkiej innej pracy
wykonywanej w związku z przewozem. Po maksymalnie
sześciu godzinach ciągłej pracy, musi nastąpić przerwa.
Dodatkowo przysługuje czas wolny od pracy: dzienny
i cotygodniowy. W ciągu 16 tygodni, przeciętny tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin.
Dotyczy to zarówno normalnego czasu pracy, jak i
godzin nadliczbowych, obejmując także pracę dla kilku
pracodawców. Przepisy dotyczące czasu pracy nawiązują do przepisów o czasie jazdy i czasie odpoczynku,
tak by np. przerwę można było zaliczyć, jako przerwę w
świetle obu regulaminów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak na razie, nie podlegają tym przepisom.
Dalsze informacje o tych przepisach można przeczytać
na vegvesen.no.

Podsumowanie
Zasada główna dla wszystkich kierowców
Nie prowadź pojazdu, gdy jesteś zmęczony, znużony i z
tego powodu nie jesteś w stanie prowadzić pojazdu w
sposób bezpieczny.

Reguły dotyczące kierowców pojazdów
ciężarowych
Okres jazdy dziennej
• Okres jazdy dziennej nie może przekraczać 9 godzin.
Jednakowoż do dwu razy tygodniowo, wolno go roz-		
szerzyć na 10 godzin.
• Po maksymalnie 4 godzinach i 30 minutach jazdy, 		
musisz zrobić 45 minutową przerwę. Możesz tę przerwę zastąpić dwoma przerwami po 15 i 30 minut.
Przerw tych nie można wykorzystać do innej pracy.
Odpoczynek dobowy
• Każda doba musi mieć przynajmniej 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku (lub przynajmniej 3 + 9
godzin).
• Trzy razy, pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, odpoczynek dobowy można zredukować do 9
godzin.
Tygodniowy czas jazdy
• Możesz prowadzić maksymalnie 56 godzin tygodniowo. Tydzień liczy się, jako okres od godz. 00.00 w
poniedziałek do godz. 23.59 w niedzielę.
• Przy dwutygodniowym czasie pracy, całkowity czas
prowadzenia nie może przekroczyć 90 godzin.
Odpoczynek tygodniowy
• Najpóźniej po sześciu dobach musisz odpocząć przez
przynajmniej 45 godzin.
• Co drugi tydzień, po spełnieniu pewnych wymogów,
możesz zredukować odpoczynek tygodniowy do 24
godzin.
Tachograf
• Jeżeli jesteś objęty przepisami o czasie jazdy i czasie
odpoczynku, masz obowiązek zamontowania w pojeździe tachografu.
Oto przepisy w skrócie. Zawierają one także wyjątki oraz
szczegółowe nakazy. Przepisy o czasie pracy i czasie
odpoczynku nie dotyczą wyłącznie Norwegii, lecz stosują wytyczne dyrektywy (WE)561/2006 oraz umowy
AETR. Bliższe informacje znajdziesz na vegvesen.no.
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Postoje odpoczynku
całodobowego
Dla zapewnienia możności spełnienia nałożonych prawnie wymogów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku,
pracujemy nad założeniem postojów odpoczynku całodobowego dla transportu ciężarowego, na których kierowcy mogą odbywać przerwę (45 minut), odpoczynek
dobowy oraz odpoczynek tygodniowy. Do stycznia 2012
zbudowano 15 takich parkingów wzdłuż dróg krajowych
w Norwegii, patrz wykaz poniżej.

Wschodnia Norwegia

Zaktualizowany wykaz znajdziesz na vegvesen.no/
hvileplass oraz na iru.org/transpark. Postoje odpoczynku całodobowego są na drogach głównych dobrze
oznakowane. Są one zazwyczaj położone dosyć blisko
firm usługowych oferujących posiłki i sprzedaż paliwa.
Wszystkie postoje posiadają toalety oraz oświetlony
teren parkingu. Z nielicznymi wyjątkami są one wyposażone w prysznice i zasilanie 220V dla agregatów chłodniczych. Bezpieczeństwo na parkingach i usługi są sklasyfikowane zgodnie z LABEL ustalonym przez UE, patrz
wykaz na powyższych stronach internetowych.

E16 Steinklepp, Lærdal, Sogn og Fjordane
E16 Shell Gudvangen, Aurland,
Sogn og Fjordane
E16 YX Skulstadmo, Voss, Hordaland
E16 Dale, Vaksdal, Hordaland
E39 Vikeså, Bjerkreim, Rogaland
E39 Esso Skei, Jølster, Sogn og Fjordane

Do czasu całkowitego rozbudowania postojów odpoczynku całodobowego wzdłuż sieci dróg krajowych,
można też na przerwy i odpoczynek całodobowy korzystać z wielu zwykłych postojów wyposażonych w toalety.
Zaznaczamy, że niektóre z nich są w zimie nieczynne.
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E6
E6
E6
E6
E18
Rv 3

Svinesundsparken, Halden, Østfold
Storebaug Øst, Rygge, Østfold
Storebaug Vest, Rygge, Østfold
Dovreskogen, Dovre, Oppland
Trollbergtjern, Eidsberg, Østfold
Tiurn kro, Koppang, Hedmark

Zachodnia Norwegia

25 miejsc
7 miejsc
13 miejsc
14 miejsc
6 miejsc
10 miejsc
10 miejsc
20 miejsc
8 miejsc
10 miejsc
10 miejsc
10 miejsc

Centralna Norwegia
E6

Brekkvasselv, Namsskogan,
Nord-Trøndelag

Północna Norwegia
E6
E6

Halsøy, Mosjøen, Nordland
Innhavet, Hamarøy, Nordland
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10 miejsc
16 miejsc
5 miejsc

Opłaty drogowe w Norwegii
AutoPASS to elektroniczny system uiszczania opłat drogowych
w Norwegii. Za pomocą urządzenia pokładowego AutoPASS
możesz, nie zatrzymując się,
przejeżdżać przez bramy opłat
drogowych w Norwegii.

Automatyczne bramy przejazdowe w
Norwegii

Większość norweskich stacji opłat drogowych jest zautomatyzowana. Znaczy to, że większość pojazdów jest
podczas przejazdu rejestrowana. Jeżeli masz urządzenie
pokładowe, przejazd rejestrowany jest automatycznie, a
faktura zostanie przysyłana pocztą. Jeżeli nie posiadasz
urządzenia pokładowego, numer rejestracyjny ulega
sfotografowaniu, a faktura za przejazd zostaje przesłana
pocztą właścicielowi pojazdu.

Urządzenie pokładowe AutoPASS

Aby otrzymać urządzenie pokładowe AutoPASS, należy
zawrzeć umowę z jednym z operatorów bram przejazdowych, patrz autopass.no z wykazem operatorów w Norwegii. U operatora, z którym zawrzesz umowę otrzymasz
zniżkę. Można także podpisać umowy dodatkowe, udostępniające zniżki u innych operatorów opłat drogowych.
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Obowiązkowe urządzenie pokładowe w
pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 ton

Parlament norweski uchwalił wprowadzenie obowiązkowego urządzenia pokładowego we wszystkich zawodowych pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 ton. Nakaz ten
zgodnie z planem zostanie wprowadzony w życie w 2014 r.
Przekroczenie tego prawa karane będzie grzywną.
Skontaktuj się z najbliższym towarzystwem opłat drogowych na autopass.no lub fjellinjen.no.

Opłaty w innych stacjach opłat drogowych
w Norwegii
Niektóre norweskie stacje opłat drogowych posiadają
obsługiwany pas dla dokonania zapłaty. Stacje te posiadają, poza tym, także pas AutoPass. Gdy się nie posiada
umowy AutoPass, należy się zatrzymać i uiścić opłatę.
Gdy się pojedzie pasem AutoPass nie posiadając ważnej
umowy, będzie trzeba zapłacić opłatę dodatkową wysokości 300 NOK.

Współpraca EasyGo pomiędzy Norwegią,
Szwecją i Dania

Urządzenie pokładowe AutoPASS można także używać
do przejazdów przez automatyczne bramy przejazdowe
w Szwecji i Danii, patrz dalsze informacje na
easygo.com.
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Wskazówki Donny dotyczące
posiłków
Które jedzenie daje orzeźwia, a które usypia

Jedzenie i picie zawiera różne składniki, po spożyciu których czujemy się rześcy lub zmęczeni. Białko sprawia, że
czujesz się bardziej rześki, natomiast cukier i tłuszcz, bez
innych dodatków, czynią cię zmęczonym. W połączeniu z
żywnością zawierającą skrobię, jak: ryż, chleb, ziemniaki
itd., białko np. z jasnego mięsa, jak: kurczak, indyk itp.,
zwiększy twoją produktywność i wytrzymałość.
Jedząc «orzeźwiającą żywność», szybko nabierzesz sił
do prowadzenia pojazdu. Po zjedzeniu «usypiającej żywności» powinieneś przed udaniem się w dalszą drogę
odpocząć przynajmniej półtorej godziny.

Napoje orzeźwiające

• Pij co godzinę dla zachowania równowagi płynów.
• Naturalna woda mineralna zawiera minerały, pozwalające organizmowi na jej przysposobienie, by po prostu przez nas nie «przepływała».
• Najlepiej wybierz wodę mineralną o niskiej zawartości
sodu, tj. poniżej 50 mg na l.

Żywność usypiająca

• Obfite posiłki oraz jedzenie
tłuste i słodkie osłabiają i usypiają za kierownicą.

Propozycja orzeźwiającego obiadu

Składniki mogą być stosowane na różne sposoby: jako
pierogi, dania zimne, dania gorące itp..
• Mięso z indyka w marynadzie rozmarynowej lub sosie
(przyprawy orzeźwiają)
• Bagietka lub gotowany ryż.
• Świeża sałata.
• Napój: naturalna woda mineralna.
• Deser: Lody (3 % tłuszczu), ciasto marchewkowe lub
owoce/truskawki.

Trzy proste zasady prowadzenia pojazdu

• Zadbaj o dostateczną ilość snu.
• Zadbaj o dostateczną ilość właściwych napojów.
• Zadbaj o dostateczną ilość właściwej żywności.
Wiele wypadków spowodowanych jest przez kierowcę
nieuważnego lub kierowcę, który zasnął za kierownicą.

Żywność orzeźwiająca

• Jedz mało i często, co 3-4 godziny, tj. 5 posiłków 		
dziennie.
• Jedzenie powinno zawierać sporą ilość błonnika,
który wyrównuje poziom cukru we krwi, a co za tym 		
idzie, gwarantuje stały poziom produktywności.
• Dostarczanie cukru do krwi powinno przede wszystkim pochodzić z żywności zawierającej skrobię.
Lecz samo nie wystarczy. Oprócz tego, by nie zasnąć,
potrzeba nam białka. Chude jedzenie bogate w 		
białko, np. w formie chudego, białego mięsa, odsunie
zmęczenie.

Napoje usypiające

• Napoje moczopędne, jak kawa, herbata, coca cola itp.
• Napoje słodkie zmieniające zawartość cukru we krwi.
Po upływie około 20-30 minut, zwiększają zmęczenie.
• Napoje zawierające sól podwyższają ciśnienie krwi u 		
osób mających do tego predyspozycję.

Równowaga płynów w organizmie ma
decydujące znaczenie dla produktywności

Ciało kobiety zawiera normalnie około 60 % wody, a
mężczyzny – 70 %. To odpowiada 42 l lub kg u kobiety,
ważącej 65 kg. Ciało cały czas traci płyn. Przez skórę
traci ok. 1 l, a przez płuca ok. 0,5 l na dobę. Po przespanej nocy, rozpoczynamy dzień z niedoborem płynu
wynoszącym około 0,7 l. Należy to wyrównać po obudzeniu,

Życzymy szczęśliwej, rześkiej i bezpiecznej
jazdy!

Niedobór płynów w l i %
		

Zmniejszona
produktywność

Konsekwencje (Kobieta 65 kg)

4 dl – 1 %
			

10 %

Lekkie osłabienie, ale niekoniecznie czujesz
pragnienie

0,8 l – 2 %
			

20 %

Czujesz pragnienie, jesteś osłabiona i nie w formie, ale nie wiadomo czy sobie z tego zdajesz sprawę

1,2 l – 3 %
			

30 %

Pogorszenie koncentracji, jesteś osłabiona, 		
zmęczona i na pewno chce ci się pić.
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Ustawy, przepisy i zasady prowadzenia
pojazdu
Zezwolenia i dokumenty

Przewoźnicy zagraniczni, którzy odpłatnie chcą wykonywać usługi przewozowe osób lub towarów na terenie
Norwegii, muszą mieć na to zezwolenie. Nakaz uzyskania takiego zezwolenia ustalony jest w §10 (2) Ustawy
o transporcie zawodowym, o ile co innego nie zostało
ustalone drogą międzynarodowych umów prawnych,
obowiązujących również Norwegię.

Transport towarów

Członkowie Umowy EOG

Aby móc wykonywać transport towarów w Norwegii,
przewoźnik prowadzący działalność w innym kraju EOG,
musi posiadać jak następuje:
• zezwolenie wspólnotowe na świadczenie usług transportu drogowego.
• świadectwo kierowcy potwierdzające, że jest zatrudniony legalnie, w przypadku kierowcy – obywatela
kraju nienależącego do EOG.

Niepodlegający Umowie EOG

Kierowca
Musi mieć ze sobą: Prawo jazdy, paszport, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (zalecana) oraz
zawodowe prawo jazdy.
Kierowcy z państw nienależących do UE/EOG, którzy
pracują dla firm zarejestrowanych w UE/EOG muszą
mieć ze sobą świadectwo kierowcy, potwierdzające, że
są legalnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie.

Wszystkie osoby z państw należących do strefy Schengen mogą się w Norwegii poruszać bez paszportu.
Transporterzy z krajów poza Skandynawią muszą móc
się wylegitymować. Wszystkich kierowców uprasza się,
więc o posiadanie przy sobie paszportu.

Samochód ciężarowy a towary

W pojeździe muszą znajdować się: karta ubezpieczenia
(zaleca się), oryginalne świadectwo rejestracji, zezwolenie wspólnotowe oraz list przewozowy CMR.

Przejazdy z krajów trzecich

Aby móc wykonywać transport towarów w Norwegii,
przewoźnik prowadzący działalność w państwie niebędącym członkiem EOG musi posiadać jak następuje:
• Jednorazowe zezwolenie na przewóz, lub zezwolenie dla przewoźnika z kraju niepodlegającego umowie obustronnej o transporcie drogowym, zawartej
pomiędzy Norwegią i danym państwem lub na podstawie zezwolenia ECMT/CEMT, o ile państwo to jest
członkiem ECMT/CEMT.
• Jeżeli przewoźnik prowadzi działalność w państwie,
które nie zawarło z Norwegią umowy obustronnej o
transporcie drogowym i jeżeli nie pochodzi z państwa, które jest członkiem ECMT/CEMT, musi on
posiadać «szczególną zgodę» od władz norweskich, tj.
od Samferdseldepartementet (Ministerstwa Komunikacji).

Zezwolenie Wspólnotowe upoważnia do swobodnego
poruszania się pomiędzy Norwegią a innymi państwami
należącymi do EOG/UE.
Pomiędzy Norwegią a państwami nienależącymi do
EOG/UE, oprócz zezwolenia Wspólnotowego, wymagane jest zezwolenie kraju trzeciego dotyczące danego
państwa.

Zezwolenie ECMT/CEMT

Zezwolenie to, o ile nie zawiera ograniczeń, daje prawo
przejazdu pomiędzy Norwegią, a innym krajem członkowskim ECMT/CEMT oraz tranzytu przez Norwegię i
inne kraje członkowskie ECMT/CEMT.

Przewóz osób

Wobec przewozu osób, wykonywanego odpłatnie przez
zagranicznych przewoźników w Norwegii, stawiane są
następujące wymagania:
• Licencja Wspólnotowa, jeżeli przewoźnik prowadzi
działalność na terenie EOG.
• Umowa obustronna o transporcie drogowym,
zawarta pomiędzy Norwegią a danym państwem lub
szczególne zezwolenie, o ile przewoźnik prowadzi
działalność w państwie niebędącym członkiem EOG.
• Oprócz zezwolenia, władze norweskie wymagają, od
większości transportów, przedłożenia dokumentu
kontrolnego/listy pasażerów.
• Od regularnych połączeń transportu osobowego,
wymagane jest szczególne zezwolenie dotyczące
danego połączenia. Jeżeli połączenie wiedzie tranzytem przez inne państwa, należy uzyskać na to zezwolenie, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Odpowiednie władze

Zezwolenia na jazdę po terytorium norweskim wydawane są przez władze transportowe kraju przewoźnika
lub władze do tego upoważnione.
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KABOTAŻ
Kabotaż to przewóz pomiędzy miejscowościami leżącymi
w innym kraju niż kraj, z którego pochodzi przewoźnik.
Przewoźnik zagraniczny może przewozić towary lub
osoby pomiędzy dwoma miejscowościami w Norwegii,
wyłącznie jeżeli zaistnieją szczególne ku temu podstawy.
Przewoźnicy z UE/EOG mają jednakowoż możność wykonywania tymczasowego kabotażu w Norwegii.

Przypominamy, że każda osoba podróżująca do i z Norwegii ma obowiązek zapoznania się z przepisami dotyczącymi wwozu i wywozu. W przypadku niejasności,
uprasza się, przed przekroczeniem granicy, o skontaktowanie się z Tollvesenet dla ich wyjaśnienia.
Tel. +47 03012, toll.no.

Karnet ATA

Posiadający zezwolenie wspólnotowe przewoźnik,
który przywiózł i zdał ładunek międzynarodowy w kraju
UE/EOG może wykonywać kabotaż na następujących
warunkach:
• Kierowca musi wykonywać kabotaż tym samym 		
pojazdem, którego użył do transportu przez granicę.
• Kierowca może wykonać maksymalnie trzy przejazdy 		
kabotażowe po wyładowaniu towaru międzynarodo-		
wego.
• Wyładunek po ostatnim przejeździe kabotażowym
musi mieć miejsce w terminie do 7 dni od zdania
ładunku międzynarodowego.

Użycie karnetu ATA ułatwia formalności związane z tymczasowym wwożeniem i wywożeniem towarów. Dotyczy
to zwłaszcza sprzętu zawodowego, towarów przeznaczonych na wystawy/targi, do cyrku, na przedstawienia
teatralne itp. Towary należy wywieźć z kraju w terminie
wyznaczonym przez Tollvesenet. Karnetu można używać
zarówno przy tymczasowym wwozie jak i wywozie, oraz
do przesyłek tranzytowych w państwach, które przystąpiły do konwencji ATA. Towary i karnet należy okazać
służbom celnym do odprawy i potwierdzenia przy wwozie i wywozie. Karnety ATA wystawiane są przez izby handlowe kraju, z którego pochodzi towar. Dodatkowych
informacji na ten temat może udzielić najbliższa izba handlowa. Ewentualnie można się skontaktować z Oslo Handelskammer (tel. +47 22 12 94 00, chamber.no).

Przewóz osób

Ruch tranzytowy

Przewóz towarów

Kabotaż jest dozwolony dla przewozów autokarowych,
a zwłaszcza regularnych połączeń autobusowych, gdy
między przewoźnikiem, a zleceniodawcą spisany jest
kontrakt. Dla regularnych połączeń autobusowych,
kabotaż jest dozwolony, gdy stanowi część połączenia
międzynarodowego, a chodzi o pokrycie zapotrzebowania na transport w okolicach miejskich lub pomiędzy
nimi. Poza tym, kabotaż wolno wykonywać wyłącznie
tymczasowo.

Przepisy celne
Bagaż
Raz na 24 godziny, możesz bezcłowo i bez opłaty akcyzy
wwieźć do Norwegii 40 papierosów lub 100 g innych
wyrobów tytoniowych. Dodatkowo możesz wwieźć inne
towary o łącznej wartości 500 koron. Wwóz napojów
alkoholowych jest wzbroniony. Jeżeli chodzi o paliwo,
wolno maksymalnie wwieźć 600 l paliwa w normalnym
baku pojazdu. Ponadto możesz w każdym pojeździe
wwieźć do 10 litrów w kanistrze rezerwowym spełniającym wymagania władz.

Tollvesenet w Norwegii opracował specjalną broszurę
o ruchu tranzytowym. Więcej informacji można znaleźć
pod adresem: toll.no lub kontaktując się z Tollvesenet,
tel. +47 03012.
Jeżeli przebywałeś poza granicami Norwegii powyżej
24 godzin, możesz bezcłowo i bezakcyzowo wwieźć
ze sobą towary o wartości do 6 000 koron norweskich.
Jeżeli pobyt za granicą był krótszy, możesz bezcłowo
i bezakcyzowo wwieźć ze sobą towary o wartości do 3
000 koron norweskich. Powyższe ograniczenia dotyczą
sumy zakupionych towarów, z kwotą alkoholu i artykułów tytoniowych włącznie.

Deklaracja środków płatności
Jeżeli suma wwożonych lub wywożonych środków
płatności przekracza 25 000 NOK, należy z góry o tym
zawiadomić norweskie władze celne. Formularz deklaracji dostępny jest pod adresem: toll.no. Należy go
wypełnić i doręczyć władzom celnym przed wjazdem
czy wyjazdem. Niedotrzymanie obowiązku zadeklarowania środków płatności, grozi grzywną wysokości 20 procent ich wartości.
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ADR

ADR Umowa Europejska Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych w
Norwegii

Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych na
drogach norweskich musi odbywać się zgodnie z ADR.

W niektórych tunelach wprowadzone są
ograniczenia wobec transportu pewnych
rodzajów towarów niebezpiecznych.
Por. Księga ADR:
- Dział 1.9, punkt 1.9.5. z podpunktami
- Dział 5.4, punkt 5.4.1.1.1 litera k
- Dział 8.6

gach wojewódzkich i gminnych wynika z wykazu dróg
wojewódzkich i gminnych. Każde województwo posiada
własny wykaz.
Maksymalne dozwolone ciężary i gabaryty dla każdej z
dróg wojewódzkich i gminnych w Norwegii są dostępne
w wykazach dróg wojewódzkich i gminnych. Każde
województwo posiada własny wykaz. Wykazy dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych, transport ponadgabarytowy oraz szczegółowa mapa «Tungtrafikk på
riksveger og primære fylkesveger i Norge» (Transport
ciężarowy na drogach krajowych i podstawowych drogach wojewódzkich w Norwegii) są dostępne pod adresem: vegvesen.no. Na stronie 8 znajdziesz zbiór aktualnych linków bezpośrednich.

CIĘŻAR

Transport towarów niebezpiecznych promem
Niektóre promy nie przewożą towarów niebezpiecznych.
Dlatego też, zawsze powinieneś sprawdzić to u armatora. Dotyczy to zarówno odcinków zagranicznych, jak i
krajowych.
Zanim wjedziesz na pokład, musisz zdać dokumenty
przewozu kapitanowi. Mają w nich być zaznaczone
numery EmS oraz MFAG.
Transport towarów niebezpiecznych promami zagranicznymi (do/z Norwegii) regulowany jest zgodnie z Kodeksem IMDG (Międzynarodowym Kodeksem Ładunków
Niebezpiecznych).
Promy żeglugi krajowej przynależące do sieci dróg,
mogą zabrać jednostki transportowe przewożące
towary niebezpieczne, jeżeli są one opakowane, oznakowane, wyposażone we właściwą dokumentację oraz
załadowane zgodnie z przepisami ADR lub IMDG.

Ciężar i gabaryty

Statens vegvesen wypracował wykaz dróg krajowych
podający dozwoloną masę całkowitą oraz dozwoloną
długość pociągów drogowych na poszczególnych
odcinkach dróg krajowych w Norwegii. Oprócz tego,
wykaz ten zawiera ogólne przepisy dotyczące dopuszczalnego, na drogach publicznych w Norwegii: nacisku
na oś, masy całkowitej, długości, szerokości oraz kryteriów ich rozliczania.
Wykaz dróg krajowych zawiera również uproszczone
zestawienia dozwolonego maksymalnego ciężaru i
gabarytów pojazdów/pociągów drogowych w ruchu
międzynarodowym.
Wykaz dróg dla transportu ponadgabarytowego wylicza maksymalny ciężar i wymiary towaru niepodzielnego
przewożonego za zwolnieniem od ograniczeń, oraz maksymalnie dozwolone rozmiary towaru niepodzielnego
bez takiego zwolnienia.
Maksymalny dozwolony ciężar na poszczególnych dro-
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Dozwolony ciężar pojedynczych pojazdów oraz pociągów drogowych uregulowany jest w załączniku nr 1 do
Przepisów o użytkowaniu pojazdów, punkty 2 i 3. Jeżeli
chodzi o pociągi drogowe, dozwolony ciężar pojazdu
silnikowego i przyczepy ograniczany jest w tabelach
nacisku na oś, masy pojazdów oraz dozwolonego ciężaru zgodnie z prawem jazdy. Oprócz tego, dozwolony
ciężar może także zależeć od standardu aktualnej drogi.
Najwyższa dozwolona masa całkowita pociągu drogowego wynosi 50 ton, pod warunkiem, że posiada on
odpowiednią ilość osi oraz odpowiedni odstęp pomiędzy tylną osią pojazdu silnikowego a przednią osią
przyczepy (wyjaśnione w załączniku nr 1 do Przepisów
o użytkowaniu pojazdów, punkt 3). Powyższe dotyczy
wyłącznie dróg typu Bk 10.

Ograniczenia nacisku na oś

Normalnie, w okresie roztopów, na drogach gminnych
wprowadzane są ograniczenia nacisku na oś. Na drogach krajowych i wojewódzkich wprowadzane są one
tylko wyjątkowo.
Daty wprowadzania i znoszenia restrykcji ogłaszane są
lokalnie. Telefon 175 (z zagranicy tel.: + 47 815 48 991)
poda informacje o województwach, które wprowadziły
ograniczenia w sieci dróg gminnych.

Opłata karna za przeciążenie

Transport na drodze publicznej, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg, łamiący
przepisy o dopuszczalnym nacisku na oś/kombinację
osiową lub przepisy o masie całkowitej, karany jest za
przeciążenie mandatem, który właściciel pojazdu musi
uiścić na rzecz skarbu państwa.
Zgodnie z wytycznymi, w razie znacznego przeciążenia,
prokuratura może nałożyć na kierowcę karę grzywny.
Rozliczanie grzywny za nacisk na oś:
• Przy 11,5 ton nacisku na oś napędową granica tolerancji wynosi 200 kg.
• Za oś przednią pojazdu silnikowego odlicza się 500 kg.
• Za inne osie/kombinacje osi odlicza się 1 000 kg.
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UWAGA: Zagraniczni użytkownicy dróg muszą zapłacić należną grzywnę za
przeciążenie przed kontynuacją jazdy. Nadmierny ładunek podlega wyładunkowi w punkcie kontroli.

Stawki grzywnych za nacisk na oś
–
–
–
–

Z pierwszych 2 000 kg, zapłata 		NOK 250 za każde 100 kg
Z kolejnych 2 000 kg, zapłata 		NOK 400 za każde 100 kg
Z kolejnych 2 000 kg, zapłata 		NOK 550 za każde 100 kg
Z kolejnych 2 000 kg, zapłata 		NOK 650 za każde 100 kg
a za wagę pozostałą, zapłata 		NOK 750 za każde 100 kg

Rozliczanie grzywny za masę całkowitą:
Dla pociągów drogowych i pojedynczych pojazdów przekraczających dozwoloną masę całkowitą, odlicza się jak
następuje:
• Pojazd pojedynczy o dozwolonej masie całkowitej
do 7 500 kg włącznie
500 kg
• Pojazd pojedynczy o dozwolonej masie całkowitej
powyżej 7 500 kg
1 000 kg
• Pociąg drogowy o łącznej dozwolonej masie całkowitej
do 15 000 kg włącznie
1 000 kg
• Pociąg drogowy o łącznej dozwolonej masie całkowitej
powyżej 15 000 kg
2 000 kg

Rozliczanie grzywny za masę całkowitą:
Ryczałtowa stawka grzywny wynosi NOK 250 za każde 100 kg.
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Długość
W zasadzie ciężar i gabaryty transportów muszą się
zgadzać z wymaganiami zawartymi w wykazie dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Transporty o większej wadze lub gabarytach muszą posiadać zwolnienie
od przepisów. Jednakowoż, zwolnienie takie nie jest
konieczne dla dróg Bk 10 19,50 m spełniających wymogi
dyrektywy 96/53/UE, z ostatnimi zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2002/7/UE.

Na drogach publicznych obowiązują różne wskaźniki
dopuszczalnej długości pojazdu. Dla poszczególnych
tras, wskaźniki te zostały ustalone w wykazie dróg. Na
drogach najlepszego standardu dozwolona jest maksymalna długość pociągu drogowego 19,50 m dla pojazdu
silnikowego z przyczepą holowniczą lub jednoosiową
oraz 17,50 m dla pojazdu silnikowego z naczepą.

Dozwolone długości pojazdów/rodzajów pociągów drogowych na podstawie nr 4 w
wykazie dróg krajowych
Pojazd/rodzaj pojazdu silnikowego

Dozwolona długość w metrach
drogi 19,50 m

drogi 15 m

drogi 12,40 m

Pojazdy silnikowe, z wyjątkiem autobusów

12

12

12

Przyczepy, z wyjątkiem naczep i przyczep do transportu
bali drewnianych pociągiem drogowym 24 m

12

12

12

Pojazdy silnikowe z przyczepą holowniczą lub
jednoosiową

19,50

15

12,40

Pojazdy silnikowe z naczepą

17,50

15

12,40

Autobusy dwuosiowe

13,50

Autobusy trzy- lub więcej osiowe

1)

13,50

1)

12,40

15

15

12,40

Autobusy członowe

18,75

15

12,40

Autobusy z przyczepą jednoosiową lub holowniczą

18,75

15

12,40

1) Dla autobusów zarejestrowanych po 9 marca 2004 r., maksymalna dopuszczalna długość wynosi 15 m. Aktualne do 1 stycznia 2021.

Wysokość

W zasadzie, na norweskich drogach ograniczenie wysokości nie istnieje. Tunele, mosty i przejazdy dołem nie
są oznakowane, o ile prześwit wynosi od 4,5 m wzwyż.
Tunele itp. o niższym prześwicie są oznaczone znakiem
podającym maksymalną dozwoloną wysokość. Tunele
o prześwicie poniżej 4,5 m itp. na drogach krajowych
i głównych drogach wojewódzkich, są zaznaczone na
mapie «Tungtrafikk på riksveger og primære fylkesveger
i Norge»: vegvesen.no/tungtransportkart.

Szerokość

Najwyższa dozwolona szerokość wynosi 2,55 m, o ile
przy ustalaniu publicznych znaków drogowych lub w
wykazie dróg nie została ustalona szerokość niższa.
Wyjątek stanowią nadwozia skrzyniowe z automatyczną
regulacją temperatury i ściankami bocznymi o grubości minimum 45 mm wraz z izolacją. Dla nich najwyższa
dozwolona szerokość wynosi 2,60 m.
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Wyjątki dla szczególnych rodzajów towaru
oraz kombinacji pojazdów

W ograniczonej sieci dróg, dopuszczalna długość transportu bali drewnianych wynosi 22,00 m, pod warunkiem,
że pociąg drogowy składa się z pojazdu silnikowego i
przyczepy holowniczej specjalnie do transportu bali drewnianych dostosowanych. Których dróg to dotyczy, wynika
z wykazu dróg krajowych dla transportu bali drewnianych
oraz z kolumny dotyczącej długości bali drewnianych w
wykazach dróg wojewódzkich i gminnych.
Na niektórych odcinkach dozwolone są pociągi drogowe
w formie ciężarówki z naczepą o masie całkowitej do 60 t
oraz o całkowitej długości do 25,25 m. Opis dozwolonych
pociągów drogowych w formie ciężarówki z naczepą oraz
wykaz tras dla nich otwartych, znajdziesz pod następującym adresem: vegvesen.no/Modulvogntog.
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Transport ponadgabarytowy

Przekroczenie maksymalnie dozwolonego ciężaru i
gabarytów, w zasadzie jest dozwolone wyłącznie dla
transportu towarów niepodzielnych (transport specjalny). Z reguły, transport tego rodzaju może mieć miejsce wyłącznie po uzyskaniu zwolnienia od przepisów.
Dla poniektórych pojazdów/rodzajów pociągów drogowych dozwolone jest jednakowoż przekroczenie maksymalnych dozwolonych gabarytów bez zwalniania od
przepisów o transporcie towarów niepodzielnych. Niektórych pojazdów/rodzajów pociągów drogowych dotyczy to nawet bez towaru. Których pojazdów/rodzajów
pociągów drogowych to dotyczy oraz jakie wymiary są
dozwolone z towarem lub bez, wynika z wykazu dróg dla
transportów ponadgabarytowych. Dotyczy to wyłącznie
dróg oznakowanych, jako drogi grupy A lub B w wykazie
dróg dla transportów ponadgabarytowych oraz wykazie
dróg wojewódzkich i gminnych.

Transport towarów pojazdami zaopatrzonymi w rejestrację tymczasową jest wzbroniony.
Pojazdy transportowe zarejestrowane w Szwecji mogą
w Norwegii używać szwedzkich oznakowań z wyjątkiem
«Varning». Pojazd towarzyszący musi posiadać znaki:
«Lang transport» (Długi ładunek) lub «Bred transport»
(Szeroki ładunek).
Z pewnymi wyjątkami, przewoźnik musi okazać ważne
zezwolenie na przewóz, wydane w kraju pochodzenia.
Przepisy są obszerne i są dokładniej objaśnione w broszurze wydanej przez Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Zwolnienie od przepisów

Jeżeli przewozisz towar/ładunek wyższy, szerszy lub
cięższy niż dozwolone, skontaktuj się z Statens vegvesen, Oddział Akershus i Oslo:

Adres do korespondencji

Szerokość samochodów ciężarowych/ciągników nie
może przekraczać: 2,55 m. Naczepy z łabędzią szyją oraz
naczepy platformowe nie mogą przekraczać szerokości
3 m bez towaru.

Statens vegvesen, Region øst
Av. Akershus og Oslo
Postboks 8037 Dep
0030 Oslo

Transporty samochodami ciężarowymi nie mogą przekraczać 12 m. Towar dłuższy musi być przewożony na
przyczepie.

Adres urzędu:

Przy przewozie wielu sztuk ładunku, pociąg drogowy
bez ładunku, musi mieścić się w granicach dopuszczalnych dla danego typu pojazdu. Pociąg drogowy, który
bez ładunku przekracza te ograniczenia, ma wyłącznie prawo do przewożenia jednej niepodzielnej sztuki
ładunku, bez względu na jej wielkość.

Telefon: 815 22 000
Telefaks: 24 05 80 01
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Østensjøveien 34
0667 Oslo

Podanie musi zostać złożone w terminie przynajmniej 3
dni przed datą przewozu.
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Przepisy dotyczące ładunku

Złe zabezpieczenie ładunku stanowi przyczynę wielu
wypadków. Dlatego też Statens vegvesen często przeprowadza kontrole na terenie całego kraju.

1.1. USTAWA O RUCHU DROGOWYM

Odpowiedzialność kierowcy za stan
pojazdu

Przed rozpoczęciem jazdy, kierowca musi się upewnić,
że pojazd jest w stanie właściwym i zgodnym
z przepisami, oraz że jest właściwie i zgodnie z przepisami załadowany.

1.2. PRZEPISY UŻYTKOWANIA POJAZDÓW

Umieszczanie i zabezpieczanie ładunku

1. Ładunek ma być umieszczony tak, by nie ograniczał
kierowcy widoczności i nie utrudniał kierowania pojazdem w bezpieczny sposób, a także, by nie zasłaniał
świateł, urządzeń sygnalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych.
Ładunek musi zostać rozłożony tak, by jego masa była
równomiernie rozmieszczona na kołach tej samej osi
oraz odpowiednio rozłożona między osiami.
W pojazdach wyposażonych w koła sterownicze, przynajmniej 20 % aktualnej masy całkowitej pojazdu ma
spoczywać na tych kołach.
Ładunek ma być zabezpieczony tak, by nie stanowił
zagrożenia, nie powodował szkód rzeczowych, nie ciągnął się po drodze, nie spadł z pojazdu ani nie powodował niepotrzebnego hałasu.
Podczas transportu płyt o szerokości większej od szerokości transportera płyt, należy stosować ukośny statyw,
tak by ładunek utrzymać w ramach szerokości pojazdu.
Pojemnik towaru musi być przymocowany do pojazdu
tak, by przy pełnym obciążeniu spełniał wymagania
punktu 2 poniżej.
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Towar kurzący, dymiący lub wirujący należy zmoczyć,
przykryć plandeką lub siatką lub w inny sposób zabezpieczyć przed ubytkiem z pojazdu podczas transportu. Nie
dotyczy to transportu mas towarowych przy równoczesnym ich rozprzestrzenianiu, jak np. przy gruzowaniu dróg.
2. Podczas transportu, towar ma być zabezpieczony tak,
by żadna jego część nie mogła się przesunąć lub
spaść z pojazdu.
Zabezpieczenie musi wytrzymać następujące siły:
a) Do przodu wzdłuż pojazdu: Siła odpowiadająca wadze
całego towaru.
b) Do tyłu i w poprzek pojazdu: Siła odpowiadająca połowie wagi towaru.
c) Do przodu wzdłuż przyczepy ciągnionej przez traktor
lub pojazd zmotoryzowany skonstruowany na szybkości nieprzekraczające 30 km/godz.: Siła odpowiadająca połowie wagi towaru.
Towar musi być zabezpieczony drogą zamknięcia, zablokowania lub obwiązania, albo za pomocą kombinacji
tych metod. Towar można zabezpieczyć w inny sposób,
o ile wyliczenia lub próby praktyczne wykażą prawdopodobieństwo spełnienia przez zastosowaną metodę
warunków niniejszego paragrafu.
Jeżeli rodzaj towaru i jego wymiary to umożliwiają, w
pojeździe z otwartą platformą towarową, towar ma być
umieszczony wewnątrz krawędzi pojazdu. Jeżeli nie jest
to możliwe, wszystkie części obwiązania muszą zostać
zamocowane tak, by ich luźne końcówki nie stanowiły
zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
W sprawie zabezpieczania sprawdź także: European
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road
Transport (Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej
praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie
drogowym).
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_pl.pdf
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!

Pamiętaj o
odpoczynku!

1.3.3 Łańcuchy do zabezpieczania ładunku

Łańcuchy występują w wielu rodzajach, rozmiarach oraz
jakościach. Dlatego też, ważne jest wybrać właściwy
łańcuch. Należące do nich połączenia, ogniwa, haki,
urządzenia dociskowe itp. muszą wytrzymać to samo
obciążenie, co sam łańcuch. Jak wiadomo, żadne urządzenie nie jest silniejsze od swego najsłabszego ogniwa.
Łańcuchy są dostarczane wyposażone w długie, półdługie i krótkie ogniwa. Łańcuch o długich ogniwach
może łatwo ulec zdeformowaniu i przez to – osłabieniu.
Używaj, więc łańcuchów o ogniwach krótkich lub półdługich. Zdeformowanego lub uszkodzonego łańcucha
nie wolno prostować ani naprawiać – należy go wycofać
z użycia.
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Alta
Andenes
Bardufoss
Bodø
Brønnøysund
Fauske
Glomfjord
Harstad
Hammerfest
Karasjok
Kautokeino
Kirkenes
Kiruna
Lakselv
Mo i Rana
Mosjøen
Narvik
Nordkapp
Oslo
Polarsirkelen
Sandnessjøen
Sortland
Svolvær
Tromsø
Trondheim
Vadsø
Å i Lofoten
429
491
367
531
175
537
643
523
967
277
569
544
633
128
633
1518
468
644
247
331
134
1025
893
459

Bardufoss
491
62
140
326
962
1069
948
1392
464
995
240
329
302
1059
1215
161
340
504
288
560
721
1318
416

Bodø
429
309
693
1329
1381
1315
1703
843
1359
252
163
668
1425
924
328
92
670
655
926
429
1628
781

Brønnøysund
165
264
900
1006
886
1330
405
932
177
267
240
996
1152
101
278
442
227
498
659
1257
353

Fausk e
922
502
531
140
309
165
428
1064
1116
1050
1438
579
1095
183
273
404
1160
1160
266
218
405
390
662
665
1364
241

566
176
175
326
693
264
428

Harstad
708
780
693
1082
305
738
441
560
130
803
1417
365
541
79
163
305
922
1007
291

142
877
537
962
1329
900
1064
708

Hammerfest
217
273
541
590
143
1077
1166
661
208
2052
1000
1177
782
864
548
1558
467
992

248
929
643
1069
1381
1006
1116
780
217

Karasjok
130
324
449
74
1129
1271
766
266
2156
1102
1229
886
917
653
1664
250
1044

131
863
523
948
1315
886
1050
693
273
130

Kautokeino
452
322
203
1062
1152
647
370
2038
985
1163
766
850
533
1544
378
978

572
1251
967
1392
1703
1330
1438
1082
541
324
452

Kirkenes
769
398
1451
1594
1090
590
2480
1422
1551
1210
1239
977
1988
174
1366

449
474
277
464
843
405
579
305
590
449
322
769

174
908
569
995
1359
932
1095
738
143
74
203
398
523

Lakselv
1107
1197
692
193
2083
1028
1208
812
895
579
1590
324
1023

Kiruna
523
592
670
175
635
1542
505
691
329
461
382
1055
698
589

935
515
544
240
252
177
183
441
1077
1129
1062
1451
592
1107

Mo i Rana
90
417
1173
977
76
101
419
404
675
482
1377
530

1024
604
633
329
163
267
273
560
1166
1271
1152
1594
670
1197
90

Mosjøen
506
1263
887
164
69
709
493
765
393
1523
619

519
299
128
302
668
240
404
130
661
766
647
1090
175
692
417
506

Narvik
757
1391
331
516
202
286
259
897
1017
414

238
973
633
1059
1425
996
1160
803
208
266
370
590
635
193
1173
1263
757

Nordkapp
2147
1044
1272
877
960
644
1655
517
1088

1910
1491
1518
1215
924
1152
1160
1417
2052
2156
2038
2480
1542
2083
977
887
1391
2147

Oslo
1037
955
1594
1379
1650
497
2409
1506

859
439
468
161
328
101
266
365
1000
1102
985
1422
505
1028
76
164
331
1044
1037

Polarsirkelen
177
388
328
597
549
1351
454

1035
615
644
340
92
278
218
541
1177
1229
1163
1551
691
1208
101
69
516
1272
955
177

Sandnessjøen
518
504
776
461
1478
631

638
101
247
504
670
442
405
79
782
886
766
1210
329
812
419
709
202
877
1594
388
518

Sortland

84
378
1099
1137
212

Svolvær

Tromsø

Trondheim

Vadsø

Å i Lofoten

723 405 1416 498 850
185 475 996 1177 312
331 134 1025 893 459
288 560 721 1318 416
655 926 429 1628 781
227 498 659 1257 353
390 662 665 1364 241
163 305 922 1007 291
864 548 1558 467 992
917 653 1664 250 1044
850 533 1544 378 978
1239 977 1988 174 1366
461 382 1055 698 589
895 579 1590 324 1023
404 675 482 1377 530
493 765 393 1523 619
286 259 897 1017 414
960 644 1655 517 1088
1379 1650 497 2409 1506
328 597 549 1351 454
504 776 461 1478 631
84 378 1099 1137 212
462 885 1164 130
462
1155 902 589
885 1155
1914 011
1164 902 1914
1292
130 589 1011 1292
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Glomfjord

Odległości w km wzdłuż E6 lub najbliższych dróg głównych

344
400
766
338
502
176
877
929
863
1251
474
908
915
604
299
973
1491
439
615
101
185
475
996
1177
312

Andenes
735 395 821 1186 758
344 400 766 338
429 795 367
491 62
429

735
395
821
1186
758
922
566
142
248
131
572
449
174
935
1024
519
238
1910
859
1035
638
723
405
1416
498
850

Alta

Telefon awaryjny
BRANN

POLITI

FIRE
FEUER

POLICE
POLIZEI

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

POGOTOWIE
RATUNKOWE

ПОЛИЦИЯ

POŻAR

POLICJA

110

112

113

Pożar i nagłe
zanieczyszczenia

Policja i Ośrodek
Ratownictwa

Lekarz
Karetka pogotowia

Pomoc drogowa
Zadzwoń do Vegtrafikksentral pod numer 175
(Z zagranicy: +47 815 48 991)

Zawiadom policję
Tel. 02800

(o ile nie jest to nagły wypadek)

vegvesen.no

14-0768 grafisk.senter@vegvesen.no

Statens vegvesen
Tlf. 02030

