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Информация за шофьорите относно правилата в Норвегия
Има редица специални норвежки правила, с които Вие, които извършвате
каботаж или комбиниран транспорт в Норвегия, трябва да сте наясно.

Изисквания, свързани с минимални надници и надбавки за храна

Ако сте шофьор, извършващ каботажни или интермодални (комбинирани) превози в Норвегия, имате право на норвежка
минимална надница и надбавки за храна. Храната в Норвегия е скъпа, затова не забравяйте да попитате за надбавки за храна.
Ако сте шофьор, извършващ каботажни и/или интермодални (комбинирани)
превози в Норвегия, имате право и на следните неща:
•
•
•
•

Писмен договор за
Не по-малко от 40% допълнително заплащане на час за извънреден труд
Регистриране на отработеното време
Работодателят трябва да предложи на шофьора удобно място за настаняване.

Изисквания, свързани с гумите и веригите за сняг

Пътните условия в Норвегия могат да бъдат много трудни, особено през зимата, и понякога бързо се променят.
Поради тази причина имаме специални правила относно гумите и веригите за тежкотоварни превозни средства.
Зимни гуми:
Всички гуми трябва да бъдат маркирани зимни гуми (M+S, 3PMSF и т.н.) от 15 ноември до 31 март. Гумите трябва да са специално
изработени за употреба през зимата.
Дълбочина на протектора и вериги:
В трите най-северни области на Норвегия гумите трябва да бъдат с минимална дълбочина на протектора 5 мм и е необходимо
да разполагате с вериги от 16 октомври до 30 април. Това правило е приложимо и за останалата част от Норвегия от 1 ноември
до първия понеделник след Светли понеделник.
Но независимо от датата е важно да разполагате с вериги и добри гуми, ако пътните условия го налагат.

Изисквания, свързани с ограниченията за шофиране и периодите на почивка

Работата на професионалния шофьор на съчленено превозно средство в Норвегия може да бъде много трудна, особено през
зимата. Изключително важно е да сте будни и с изострено внимание, когато трябва да прекосявате планински проходи или да
шофирате по тесни, криволичещи пътища.
Регламентите на ЕС по отношение на времето за шофиране и периодите на почивка се прилагат и в Норвегия за всички
превозни средства от страните от ЕС/ЕИП.
Зони за отдих, работещи 24 часа
Можете да спирате за почивка и за намалена седмична почивка в зоните за отдих, които работят 24 часа.
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Изисквания, свързани със специални пропуски

Всички тежкотоварни превозни средства, използвани за търговски цели в Норвегия, трябва да разполагат с норвежки договор
за специален пропуск за движение по платени пътища. Специалният пропуск трябва да бъдат поставен на предното стъкло на
превозното средство, а номерът на пропуска да бъде регистриран към регистрационния номер на превозното средство.

Необходими документи

Когато шофирате в Норвегия, трябва да сте готови за проверки.
За да протичат по-лесно проверките за Вас и за инспекторите, Ви е нужна следната документация:
•
•
•
•

Шофьорска книжка
Товарителница
Ведомост/договор за работа
Преглед на работното време в Норвегия

За каботажни превози Ви е необходима и документация от входящия международен транспорт и от
всеки следващ каботажен превоз в Норвегия.

Какво е необходимо да знаете за пътните условия в Норвегия

Когато времето е лошо или пътните условия в планините са затруднени, съществува риск от затваряне на пътища или за
разрешено шофиране само в колона. Поради това може да се наложи да почакате известно време преди да продължите
напред, така че се уверете, че сте си взели топли дрехи и малко храна и напитки в превозното си средство. Също така трябва
да заредите с гориво преди прехода през планините.
Запомнете, че препоръчваният от Вашата спътникова навигация маршрут не винаги е подходящ за тежкотоварен транспорт.
Винаги проверявайте дали предложеният маршрут е подходящ.
Освен крайпътни проверки от страна на властите, може да попаднете на екипи, които проверяват гуми, вериги и методите Ви
за натоварване. Тези екипи са част от проекта Safe Trailer (Безопасно ремарке (англ.) - бел.пр.). Ако нещо не е наред, рискувате
да не успеете да натоварите.

Норвежките власти и транспортните организации Ви пожелават безопасно пътуване.
www.motherpresents.org

