
 

Særtransport på Storebælt 

 

 

 

 

 
 



Klassificering 
 

Retningslinjer for passage af Storebæltsforbindelsen med køretøjer, der er klassificeret 
som særtransporter: 

1. Køretøjer med en bredde over 3,3 m 
Det er et krav, at du ringer til Storebælts O-rum på tlf. 58 30 30 50 senest 2 timer før 
passage.  

2. Køretøjer større end broklasse 100 og/eller bredere end 4,5 m 
Det er et krav, at du har en tilladelse fra politiet, og at du medbringer tilladelsen, når 
du passerer Storebæltsforbindelsen. 

3. Langsomme transporter under 50 km/t 
Kontakt Storebælt senest 3 arbejdsdage før passage.  

 

Det er ikke nødvendigt at kontakte Storebælt, hvis: 
 køretøjet er broklasse 100 eller derunder 

 køretøjet er 3,3 m bred eller derunder 

 akseltrykket er mindre end 12 t 

 

Bredderestriktioner 
 

Bredde 2,8–4,5 m  Passage skal ske til højre i betalingsanlægget (”Manuel” 
bane 10/20). 

 
Bredde over 4,5 m  Passage skal ske til højre i betalingsanlægget (”Manuel” 

bane 10/20). 

Transporten må kun gennemføres mellem kl. 22-6. 

Transportøren skal medbringe 2 ledsagevogne, som 
placeres bag transporten. 

Hvis transportens bredde er større end 5,4 m i vestgående 
retning eller 6,5 m i østgående retning, skal passage ske 
udenom betalingsanlægget via Halsskovvej. 

 

Vægtrestriktioner 
 

Større end broklasse 100 Passage skal ske til højre i betalingsanlægget (”Manuel” 
bane 10/20). 
Transporten må kun gennemføres mellem kl. 22-6. 

   Storebælts skriftlige transportrestriktioner skal følges. 

 

Hastighedsrestriktioner 
 

Hastighed mindre end 50 km/t Passage skal ske til højre i betalingsanlægget (”Manuel” 
bane 10/20). 

   Transporten (evt. flere køretøjer i kolonne) må kun 
   gennemføres mellem kl. 22.-6. 

   Storebælt stiller med en ledsagevogn (inkluderet i prisen). 



Transporttilladelse 
 

Ansøgning om særtransporttilladelse skal sendes til politiets særtransportkontor.  

Herefter kontakter særtransportkontoret Storebælt. 

Ansøger modtager en tilladelse fra politiet vedlagt et brev fra Storebælt med betingelser 
for passage af Storebæltsforbindelsen. 

 

Øvrige restriktioner 
 

Årstilladelse. Politiets årstilladelse skal altid medbringes og fremvises på forlangende ved 
passage af broen. Selv om man har en årstilladelse, skal Storebælt altid kontaktes før 
passage. 

Ledsagevogne. Kundens egne ledsagevogne betaler brotakst i henhold til de gældende 
priser.  

Farligt gods. På Storebæltsforbindelsen er der ikke særlige restriktioner for transport af 
farligt gods ud over de almindeligt gældende regler. 
 

Øvrige informationer 
 

 O-rummet (+45 58 30 30 50) oplyser om vejr- og trafikforhold. 

 Kør aldrig gennem BroBizz- eller kortbanerne, hvis køretøjets bredde er over 2,8 m. 
Benyt i stedet banerne til højre i betalingsanlægget (”Manuel” bane 10/20).  

 Skader på anlægget pålægges transportøren.  

 Ingen højderestriktioner. Vær dog opmærksom på følgende konstruktionshøjder: 

- Bro, afkørsel 45:    4,5 m 
- Bro, afkørsel 43:   4,5 m 
- Skilteportaler:   5,5 m 
- Kortbaner:   5,0 m 
- BroBizz-baner:   5,0 m 
- Manuelle baner (bane 10 og 20): 5,0 m 

 Nødvendig trækkraft skal sikres. Østbroens stigninger: 

 Fra Sprogø:     2,1% 

 Fra Halsskov:    1,8% 

 Vindfølsomme køretøjer. Ved kraftig sidevind over 10 m/s skal transportøren selv 
vurdere, om passage af broforbindelsen er forsvarlig. 

 Vær opmærksom på evt. vejarbejder på broen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. nr. 158 205 – CVR-nr. 10 63 49 70 
 

Tel.: +45 70 15 10 15 
Mandag – torsdag kl. 9-16.30; fredag kl. 9-16 

 

O-rummet Tlf. +45 58 30 30 50 
(bemandet 24 timer) 

 

 

 

 

 

 
 

Storebæltsvej 70, 4220 Korsør 
www.storebaelt.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gældende fra 01.10.2019. Denne brochure er vejledende.  

A/S Storebælt påtager sig intet ansvar for prisændringer, fejl eller udeladelser. 


