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TIIVISTELMÄ  

Tämän tunneliteiden liikenneteknistä mitoitusta koskevan kirjallisuustutki-
muksen  ja postikyselyn  ovat teettäneet Helsingin kaupunki  ja tiehallitus. 

 Tutkimuksen tuloksena  on  saatu runsaasti arvokasta tietoa eri maista.  Ku
-tämme  henkilöitä, jotka ovat avustaneet tiedonkeruussa.  

Tien  poikkileikkaukseen  rakennetaan yhtä monta tunnelia kuin  on  ajoratoja
-kin.  Tähän vaikuttavat kustannus- eli rakennustekniset syyt, liikenneturvalli-

suus sekä yksinkertaisempi ilmanvalihtojärjestelmä  ja  turvallisempi evaku-
ointijärjestelmä.  

Tien  liikennetekninen poikkileikkaus  pidetään useimmissa maissa samana 
kuin avoimellakin tieosalla. Kustannussyistä tietä kuitenkin pitkissä  tunne-
leissa  joskus kavennetaan. Kavennus tulee tehdä selvästi ennen tunnelia - 
ranskalaisten mielestä  n. 100— 150  metriä ennen suuta. Ajokaistaleveys kak-
siajorataisella nelikaistaisella kaupunkimoottoritiellä  tai  vastaavalla väylällä 

 on  yleensä  3,5 m.  Kolmekaistaisella ajoradalla  voidaan vasenta kaistaa hie-
man kaventaa esimerkiksi  3,0  m:iin.  Jossakin maissa piennarkaistat ovat 
tunnelissa kapeammat kuin avoimella tieosalla. Tunnelissa  on  yleensä kape-
at korotetut jalkakäytävät kaikilla seinustoilla. Ne toimivat hätä-  ja  huolto-
teinä  ja  niiden leveys vaihtelee  0,6  m:stä  1,0  m:iin.  Mikäli tunnelissa ei ole 
riittävää piennarkaistaa,  jolle  rikkoutunut ajoneuvo voidaan tarvittaessa pysä-
köidä,  on  rakennettava pysäköimislevennykset. Ne mitoitetaan täysiperä-
vaunulliselle kuorma-autolle,  ja  välimatka vaihtelee maittain  200  m:stä  900 

 m:iin.  

Tie  linjataan  tunnelissa kuten avoimellakin osalla. Kaupunkialueella joudu-
taan joskus käyttämään pieniä kaarresäteitä, jolloin  on  tarkistettava, ettei 

 tunnelin  seinä lyhennä näkemää  alle  vaadittavan. Jyrkissä kaarteissa voidaan 
poikkileikkausta sisäkaarteen puolelta tarvittaessa avartaa. Useimpien  mai-
den  kokemusten mukaan voidaan tunnelissa sallia  5-6 %:n  pituuskaltevuu

-det. 

Erkanemisramppi  voidaan sijoittaa tunneliin. Tosin suuaukkojen välitöntä 
läheisyyttä tulee välttää. Liittymisramppeja ei suositella sijoittavaksi tunne- 
liin varsinkaan suurilla liikennemäärillä. Useimmissa maissa myös liittyrnis- 
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rampit  on  käytännössä jouduttu hyväksymään. Kun liikennemäärä  on  huo-
mattava,  on se  vietävä omana kaistana läpi  tunnelin. Kiilanmuotoista liitty-
misramppia  tulee välttää. Kaistanvaihto  on  yksisuuntaisissa tunneleissa kaikis-
sa maissa sallittu.  On  kuitenkin pyrittävä siihen, ettei tunnelissa ole kaistan-
vaihtotarvetta.  Jos  välittömästi  tunnelin  jälkeen  on  liittymä,  on  autoilija opas-
tettava haluamalleen kaistalle ennen tunnelia. 

Evakuointi  pitkissä yli  500  m:n kaksoistunneleissa  tapahtuu aina viereiseen 
tunneliin.  Jos  tunneli  on  lähellä maanpintaa, rakennetaan suoraan maan 

 pinnalle  johtavat porraskäytävät. Ihmisiä varten yhdyskäytävät rakennetaan 
useimmiten  250-300  m:n välimatkoin.  Ajoneuvoja varten yhdyskäytävät 
rakennetaan yleensä hieman  alle  kilometrin välimatkoin. 
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ti  

Avsikten med föreliggande utredning har varit att genom litteraturstudier 
och  en  enkät  till vägmyndigher  i  Europa, USA  och Australien samla  in  och 
sammanställa erfarenheter gällande  den  geometriska utformningen av väg-
tunnlar. 

Av kostnads-, byggnadstekniska, trafiksäkerhets,  ventilations-  och eva-
kueringsskäl byggs lika många tunnelrör, som det finns körbanor.  

I  flertalet länder strävar  man  efter att tunnelns tvärsektion skall vara sam-
ma som  på  anslutande vägsträckor i det fria. Av kostnadsskäl kan emeller-
tid bredden minskas i långa tunnlar över  500 m, t.ex.  genom att minska 
vägrensbredden. Breddminskningen bör göras tillräckligt långt före tunnein, 
enligt  de  franska normerna minst  100— 150 m  före tunnelmynningen. Körba-
nebredden  på  stadsmotorvägar med fyra körfält  är  i allmänhet  3,5 m. På 

 körbanor med tre körfält kan  den  vänstra körfältsbredden minskas  till t.ex. 
3 m. 

I  allmänhet finns av utrymnings- och serviceskäl trottoarer avskilda med 
 kansten.  Bredden varierar mellan  0,6 m till 1,0 m. Om  inte vägrensbredden 

räcker för uppställning av havererade fordon, måste tunnein utformas med 
haverifickor.  De  dimensioneras för  semitrailers  eller lastbil med släp. Avstån-
det mellan dem varierar mellan  200 m  och  900 m. 

Linjeföringen  i tunnlar avviker i allmänhet inte från vägar i det fria.  I  tätor-
ter används ibland mindre radier, vilket kan leda  till  att tunnein måste bred-
das för att  få  tillräcklig sikt. 

Enligt erfarenheten från  de  flesta länderna kan  en  stigning  på  c:a  5-6  %  
accepteras i tunnlar. 

Avfarter i tunnlar tillåts. Emellertid bör avfarter nära tunnelmynningen und-
vikas. Påfarter rekommenderas inte,särskilt inte vid stora traflkmängder. Ofta 
förekommer ändå i  de  flesta länderna även påfarter i praktiken.  Om  trafik-
mängden  är  betydande skall påfarten föras vidare som ett eget fält genom 
tunneln. Kilformade påfarter bör undvikas. 



S  

Körfältsbyte  är  tillåtet i tunnelrör med trafik i  en  riktning. Tunnein bör 
emellertid utformas  så  att det inte uppkommer behov att byta körfält inne 

 I tunnein.  Det  är  viktigt att tunnein utformas  så  att förarna har möjlighet 
att t.ex. genom vägvisning välja rätt körfält redan före tunnein. 

Evakueringen av ett långt tunnelrör sker alltid genom bredvidliggande tun-
nelrör.  Om  tunneln  är  nära markytan, byggs också direkta förbindelser  till 

 ytan. Förbindelsegångar görs med  250-300  m:s mellanrum för människor och 
för fordon med knappt  1 km:s  mellanrum. 
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ALKUSANAT  

Tämän tunneliteiden liikenneteknistä mitoitusta koskevan kirjallisuustutki-
muksen  ja postikyselyn  ovat teettäneet Helsingin kaupunki  ja tiehallitus.  Tut-
kimuksen tuloksena  on  saatu runsaasti arvokasta tietoa eri maista. Kiitämme 
henkilöitä, jotka ovat avustaneet tiedonkeruussa. 

Tutkimus  on  tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen  tie-  ja liikennelabo-
ratoriossa. Tutkimusselostuksen  ovat laatineet tutkimuksen tekijät dipl.ins. 
Lassi Hilska  ja tekn.dr  Lars  Leden  Valtion teknillisestä tutkimuskeskukses-
ta. 

Tutkimuksella  on  ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet dipl.ins. Juhani 
Kajatie  ja dipl.ins.  Matti  Kivelä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston lii-
kennesuunnitteluosastolta sekä dipl.ms. Aulis Nironen  ja dipl.ins.  Pekka  Kon-
tiala tiehallituksesta. 
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1  TAUSTA 

Helsingin kaupunki  ja tielaitos  suunnittelevat yhdessä Helsinkiin kantakau-
punkia sivuavan pääväylän, ns. Pasilanväylän, jonka tarkoituksena  on  lisätä 
poikittaisyhteyksiä kaupungin läpi.  Tie  joudutaan maanpäällisen tilan puut-
teessa rakentamaan osittain maan  alle. Sen liikennemäärä  tulee olemaan 
olosuhteissamme suuri, joten liikennevirran häiriöttömyydelle  ja  liikenne- 
turvallisuudelle asetetaan suuret vaatimukset.  Tie on  tarkoitus rakentaa  kor-
kealuokkaiseksi kaksiajorataiseksi  pääosaltaan nelikaistaiseksi tieksi, joka 
yhdistää Turunväylän eli  vt  1:n  ja Landentien  eli  vt  4:n  toisiinsa. 

Pasilanväylään  rakennetaan kaksi tunneliosuutta, joista toinen alkaa Turun- 
väylältä  ja  päättyy nykyiselle Vihdintielle. Toinen tunneliosuus alkaa Lah-
dentieltä  ja  päättyy Käpylän kentälle. Rakennuttajatahot - tielaitos  ja  Hel-
singin kaupunki - haluavat ennen suunnittelun alkua selvittää vielä joitakin 
mitoitukseen liittyviä seikkoja. Tämän johdosta ne ovat tilanneet tutkimuk-
sen, jossa  on  kerätty tietoja maailmalla toteutettujen vastaavien tunneliteiden 
liikenneteknisistä mitoitusperusteista. Lisäksi  on  selvitetty onnettomuustilan-
teita varten tarvittavat järjestelyt kuten poistumistiet, yhdyskäytävät jne. 
Tunneliolosuhteet poikkeavat jonkin verran avoimesta tieosasta, jolloin lii-
kenneonnettomuudet saattavat myös poiketa. Tutkimuksessa  on  saatu tieto-
ja myös joidenkin tunnelien onnettomuusasteista  ja onnettomuustyypeistä. 

Pasilanväylä  tulee yhdistämään kaksi moottoritieluokkaista tietä. Muuhun 
 tie-  ja katuverkkoon  se  tulee kytkeytymään näiden moottoriteiden  ja pääka-

tujen  kautta. Moottoriteillä nopeusrajoitukset ovat  120  ja  100 km/h  siten, 
että nopeusrajoitus  on  laskettu  80  km:iin/h  ennen väylän alkua. Pasilanväylän 
mitoitusnopeudeksi  on  kaavailtu  80 km/h,  mutta alempiakaan siis  70 tai 60 
km/h  ei ole suljettu pois. Nopeusrajoitukset  on  kaavailtu muuttuviksi siten, 
että niitä voidaan vaihdella valvontakeskuksesta liikennetilanteen mukaan.  

Vt 1:llä  on  kaksi kaistaa suuntaansa  ja vt 4:IIä  kolme. Suunnitelmien mu-
kaan itäinen eli  vt  4:n  puoleinen tunneliosuus rakennettaisiin  2+2-kaistai-
seksi  ja  läntinen eli  vt  1:n  puoleinen mandollisesti  3+3-kaistaiseksi.  Länti-
nen tunneli  on  noin  1,2 km  ja  itäinen vajaa  2 km  pitkä. Tunneleihin ei tule 
liittymiä, mutta läntinen tunneli ylettyy molemmista päistä liittymäalueeseen.  

Vt 1:llä  on 2+2  ajokaistaa,  joiden leveydet ovat  3,5 m.  Oikean pientareen 
leveys  on 3,0 m  ja  vasemman  1,0 m.  Vt 4:llä  on 3+3  ajokaistaa,  joiden 
leveydet ovat  3,75 m.  Oikea piennar  on 3,5 m:ä  ja vasen  0,5 m:ä  leveä. 

Mitoitusliikennemääräksi  vuonna  2010 on  ennustettu läntiseen tunneliin 
 59.000  ajon./vrk  ja  itäiseen tunneliin  33.000  ajon./vrk.  Luultavasti liikenne- 

määrät kasvavat näistä edelleen, elleivät ne ylity  jo  ennen vuotta  2010.  
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITE  JA  MENETELMÄT 

Tämä  on  kirjallisuustutkimus,  jota  on  täydennetty  eri  maiden  asiantuntijata-
hoille  lähetetyllä postikyselyllä. Tarkoituksena  on  ollut selvittää tunneliteiden 
mitoitusperusteita  ja suunnitteluohjeita.  Käytäntö saattaa kuitenkin poiketa 
suunnitteluohjeista, joten  on  kerätty tietoja myös toteutetuista tunneliteistä. 
Pääasiassa kiinnostus  on  kohdistunut Euroopan, Pohjois-Amerikan  ja  Austra-
lian  teihin. Postikyselyn kysymykset, joita oli  18  kappaletta,  on  muotoiltu 
siten, että vastaaja näkee ongelmamme  ja antamiensa  vastausten lisäksi 
lähettää mandollista lähdemateriaalia oman maansa tunneleista  ja suunnit-
teluohjeista. 

Kirjallisuushaku  on  tehty IRRD-,  Pascal-  ja TRIS-tietopankeista.  Käsityk-
semme mukaan saimme riittävän kuvan siitä, mitä varsinkin Euroopassa  on 

 aiheesta julkaistu. 

Kyselykirjeet  lähetettiin Alankomaiden,  Australian, Belgian,  Iso-Britannian, 
 Italian,  Itävallan, Kanadan, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan liittotasaval-

lan, Sveitsin  ja  Yhdysvaltojen tieviranomaisille. Kirje  ja osoitteisto  on  liit-
teenä  1. Tien  liikenneteknistä  poikkileikkausta  ja näkemiä  koskevat kysy-
mykset osoittautuivat hieman liian yleisiksi, mikä aiheutti joitakin väärin-
käsityksiä. 

Vastausten lisäksi saimme monilta pyytämäämme asiaa käsittelevää kirjalli-
suutta  ja  normeja. Itävallasta saimme ainoastaan kirjallisuustietoa. Itävallan 
osalta kysymyskohtaiset vastaukset  on  poimittu kyseisestä kirjallisuudesta. 

Vastauksia kysymyksiin ei saatu Iso-Britanniasta, Italiasta, Ruotsista  ja  Yh-
dysvalloista. Ruotsissa ei juuri ole kokemuksia tunneliteiden geometrian 
vaikutuksista. Kansainvälisistä kokemuksista  ja käytännöistä Rietz ym.  (1976) 

 ovat kuitenkin tehneet perusteellisen tutkimuksen, jonka tuloksia esitetään 
Ruotsia käsittelevissä luvuissa. Vastauskehoituksia lähetettiin, mutta tutki-
musaikataulun puitteissa ei juuri muihin toimenpiteisiin ole voitu ryhtyä. 

Tällä hetkellä ympäri maailmaa keskustellaan useista tunneliväylähankkeista. 
Esimerkiksi Pariisissa keskustellaan uudesta säteittäisestä tunneliyhteydestä 
ns.  Laser-projektissa (Lemperiere ym.  1989).  Oslossa  on  avattu liikenteelle 
Vålerengatunneli  ja  osia ns. Oslotunnelista. Siellä  on  tarkoituksena ollut 
vähentää odotusaikoja  ja pakokaasuhaittoja.  Lisäksi  on  haluttu poistaa liiken-
ne rantakadulta, jolloin yhteys vuonon rannan  ja  keskikaupungin välille palai-
si jne. Kaupunkitunneleilla yleensä pyritään parantamaan kaupunkikuvaa 
poistamalla liikennettä maanpäälliseltä liikenneverkolta. 
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3  TUNNELINORMIT  JA  -LUE1ThLOT 

 3.1  Tunnelinormit  

Käytössämme  on  ollut tunnelinormeja Norjasta  (Amundsen ym. 1988  ja 
 Anon. 1990 b),  Ranskasta  (Anon. 1990 a),  Saksan liittotasavallasta  (Anon. 

1985)  ja  Sveitsistä (Hurni  1982).  Norjan  ja  Ranskan osalta  on  itse asiassa 
kysymys alustavista ennakkotiedoista. Iso-Britanniassa (Megaw &  Bartlett 
1982)  ja  Ruotsissa (Rietz ym.  1976) on  julkaistu aihetta käsittelevät käsi- 
kirjat. Suomessa  on tunneliteitä  käsitelty liikenneteknisessä käsikirjassa RIL 

 165-2  Liikenne  ja  väylät  II  (Hautala, Saarnivaara  ja Naskila  1988). Näke-
myksemme  mukaan käytössämme olleista normeista ovat ranskalaiset seikka-
peräisimmät  (Anon 1990 a). 

Lundebrekke  pitää  (1989, s. 8)  Norjan tunnelinormeja »rohkeampina» kuin 
näkemiänsä ulkomaiset normit. Hänen mielestään tulisi uusien rakennuskoh-
teiden vaatimuksista  ja standardeista  käydä keskustelu vastuullisten viran-
omaisten kesken, jotta vältyttäisiin liian aihaisilta standardeilta.  Amundsen  ja 
Gabestad  (1989)  ovat arvioineet, mitä vaikutuksia olisi  standardin  alentami-
sella tietyissä tiekohteissa  mm. Vålerengatunnelissa  (ks. luku  11.2). 

3.2  Tunneliluettelot 

Tunneleista  on  koottu luetteloita, joita voidaan hyödyntää suunniteltaessa 
uutta kohdetta. Niissä  on  kuvaukset tiegeometriasta, liikenteen sääntelystä, 
liikennevirroista, onnettomuusasteista  ja rakennuskustannuksista  norjalaiset 
ovat tehneet katsauksen tunnelirakentamiseen eri maissa, jossa aihetta käsi-
tellään liikennetekniseltä kannalta. Luettelo perustuu PIARC:n  (Permanent 
International Association of Road Congresses) tunnelitoimikunnan  kerää-
mään aineistoon. Liitteessä  5 on  kuvaukset tunneleista, joita  on  pidetty mie-
lenkiintoisina  ja  tutustumisen arvoisina. 

Angerer, Mikura  ja Kühtreiber  (1985)  ja Bundesministerium für Bauten und 
Technik  (Anon. 1981)  ovat koonneet yksityiskohtaisen luettelon Itävaltalaisis- 
ta tunneleista. 

Bundesamt für Strassenbau  (Office federal des routes/Ufficio federale delle 
strade)  ylläpitää luetteloa Sveitsin tunneleista. 
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4  TUNNELIKAYTA  VAT 

4.1  Norja 

Norjassa tunneliproflulin  ja tunnelikäytävien  lukumäärän valinta perustuu 
tienormien mukaan tien riskiluokkaan  (Anon. 1990 b),  joka määritellään 
tunnelipituuden  ja liikennemäärän (KyL)  perusteella  kuva  1. Riskiluokka 
E  edellyttää kahta tunnelikäytävää. Varsinaista tunnelitien liikenneteknistä 
poikkileikkausta käsitellään luvussa  5.3.  

KVL  
(Suurin  tunt/Ii/kenne) 

Normaa/ipoikki!eikkaus  

15 000 
	E 

(1800) 
	

2zT9 	 0 

lo COG 
(1200) 

C.., 

5000 

	

(600) 	
B 

2 500 

	

0,5 	2,5 	5 

4.2  Muut maat  

T8 

T8 

7,5 	lo 	12.5  

Tunnelipituus  (km)  

Kuva  1.  Tunnelin riskiluokka 
ja norinaalipoikidleikkaus 

 (Anon. 1990 b).  

Itävaltalainen Pacher  (1981) on  tutkinut sitä, milloin  tunnelin  rakentaminen 
yksi-  tai kaksikäytäväisenä on  taloudellisesti suositeltavaa. Yksikäytäväinen 
tunneli tulee kyseeseen vähäliikenteisillä kaksisuuntaisilla teillä.  

4.3  Kyselyn tulokset 

Vastausten mukaan kaksiajoratainen  tie  rakennetaan yleensä kahteen tunne-
liin. Australiassa  ja  Belgiassa tosin  on  mandollista rakentaa  tie  myös yksi-
tunnelisena. Käytännössä Belgiassakin nykyisin kumpikin ajorata sijoitetaan 
omaan tunneliinsa.  Australian yksitunnelitiet  ovat vastauksen mukaan suh-
teellisen lyhyitä. 
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Perusteluina kaksitunnelipoikkileikkaukseefl mainitaan yleensä liikenneturval-
lisuus  ja edullisemmat  rakennuskustannukset. 

Saadut vastaukset  on  koottu seuraavaan asetelmaan: 

Alankomaat Kaksiajoratainen  tie  rakennetaan kaksitunnelisena.  

Australia 	Molempia tapoja  on  käytetty. Kaksitunneliratkaisua  on  suosit- 
tu kustannussyistä. Turmelit  on  yleensä rakennettu päältä 
kaivamalla. 

Belgia 	Valtateillä käytetään molempia. Moottontiet ovat ainoastaan 
kaksitunnelisia.  Nykyinen suuntaus  on kaksitunnelinen.  

Itävalta 	Kaksiajoratainen  tie  rakennetaan kahteen tunneliin.  

Kanada 	Kaksiajorataiset  tiet  on  rakennettu kahteen tunneliin.  Jos tie  
kuitenkin rakennetaan yhteen tunneliin,  on  oikea piennar  2,0 
m  ja vasen  0,6 m  leveä. 

Norja 	Kaksiajoratainen  tie  kahteen tunneliin seuraavista syistä: Yk- 
sinkertaisempi ilmanvaihtojäijestelmä, helpompi rakentaa, ei 
häikäisyä vastaantulevien valoista eikä suistumisia vastaantu-
levien kaistalle. 

Ranska 	Kaksiajoratainen  tie  kahteen tunneliin turvallisuus- sekä  his- 
tannussyistä.  

Saksan liittotasavalta 
Kaksiajoratainen  tie  aina kahteen tunneliin. 

Sveitsi 	Kaksiajoratainen  tie  aina kahteen tunneliin. Yhteen tunneliin 
enintään  3  kaistaa.  

4.4  Yhteenveto 

Sitä rakennetaanko tunneli yhteen  tai  kahteen käytävään ei kirjallisuus eivät-
kä normit käsittele. Asiantuntijalausunnot osoittavat oikeaksi ennakkokäsi-
tyksen, että tunnelikäytäviä rakennetaan yhtä monta kuin tiellä  on ajoratoja. 
Jos tie on yksiajoratainen  ja kaksisuuntainen,  on tunneliosuus  yhteen  tunne- 
lim  rakennettu. Usea-ajorataiselle tielle tehdään kullekin ajoradalle oma 
tunnelinsa. 

Kaksiajoratainen  tie on rakerinusteknisesti  helpompi  ja  edullisempi rakentaa 
suunnittain eri tunneleihin. Liikenneturvallisuus  on  parempi, koska kummas- 
sakin tunnelissa  on  yksisuuntainen liikenne eikä ole suistumisvaaraa vastaan- 
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tulevalle ajoradalle eikä häikäistymistä vastaantulevan liikenteen valoista. 
Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmä  on  yksinkertaisempi - ilmaa kierrätetään 
liikennevirran suunnassa. 

Belgiassa  on  kaksiajorataisia  teitä rakennettu yksitunnelisinakin mutta ei 
moottoriteitä. Australiassa, jossa  tunnelit  ovat yleensä lyhyitä,  on  sekä kaksi- 
että yksitunneliteitä. Muiden  maiden  vastausten mukaan jokaiselle ajoradalle 
rakennetaan oma tunnelinsa. Sveitsissä yhteen tunneliin saa sijoittaa korkein-
taan kolme ajokaistaa.  

5  POIKKILEIKKAUS - PIENTAREET 
JA PYSÄKÖINTILEVENNYKSET 

5.1  Yleistä 

PIARC:n  XVIII  (Anon. 1987 a)  kongressijulkaisu  esittelee kiijallisuusyhteen
-vetona  arvioita pientareiden  tai  hätäpysähdyskaistojen  (emergency stopping 

lanes)  tarpeellisuudesta tunneliteillä. Piennaralueet lisäävät turvallisuutta 
avoimella tieosalla, mutta tunneleissa vaikutus ei ole aivan selvä. PIARC:n 
tunnelitoimikunnan ranskalaiset jäsenet esittävät, että leveät pientareet saat-
tavat jopa nostaa onnettomuusriskiä nostaessaan nopeuksia. Toisaalta Saksan 
onnettomuustiedot viittaavat kuitenkin siihen, että pientareelliset tunnelitiet 
olisivat turvallisempia kuin pientareettomat. Iso-Britanniassa  on  hankittu 
runsaasti kokemusta piennarten turvallisuusvaikutuksista avoimella tiellä, 
mutta  vain  vähän tunneleista. Koska pientareettomilla tunneliteillä onnetto-
muusmäärät vaihtelevat suuresti, vaikuttavat myös muut tekijät liikennetur-
vallisuuteen. Alankomaista  on  vähän onnettomuustietoja tunneleista, mutta 
hollantilaiset olettavat, että pientareet saattavat lisätä turvallisuutta  10-15 

 prosenttia. 

PIARC:n tunnelitoimikunnan  Ranskan edustajat katsovat että, mikäli  pien-
tareet  rakennetaan, tulee niiden olla vähintään  2  metriä leveät. Näin myös 
vastauskirjeessään  Centre  d'Etudes  des Tunnels  ehdottaa  2 m  leveitä  pien-
narkaistoja Pasilanväylän tunneleihin (Vinot  1990).  

Hollannin työryhmä ehdotti, että piennarkaistojen rakentamista tulisi harki-
ta kaikilla tunneliteillä. Ryhmän esittämä kompromissiratkaisu  on 1-1,5 

 metriä leveät pientareet. 
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5.2  Ruotsi 

Tunnelitien poikkileikkauksesta ovat ruotsalaiset Rietz ym.  (1976)  antaneet 
seuraavia suosituksia: »Ajokaistojen lukumäärän tulee tunnelissa olla sama 
kuin kadulla  tai  väylällä  on  muutenkin.  Jos  tiellä  on pientareet,  rakennetaan 
tunneliin normaalisti pientareet  tai  tehdään vastaavat turvallisuusvaatimukset 
täyttävät järjestelyt.» Vastaavilla turvallisuusvaatimuksilla tarkoitetaan seuraa-
via: 

Tunnelissa, jossa ei ole jatkuvaa valvontaa,  on  muun liikenteen turvallisuus- 
syistä voitava ohittaa pysähtynyt ajoneuvo - alennetulla nopeudella  (n. 20 
km/h  hitaammin) - yhtä monena autojonona kuin tunnelissa  on ajokaistoja. 

 Yksisuuntaisessa tunnelissa ohitukseen voidaan käyttää  koko  tietä välittä-
mättä ajoratamerkinnöistä. Rietz ym. esittävät yksityiskohtaisesti tarvittavat 
poikicileikkausmitat eri mitoitusnopeuksille, liikemiemäärille  ja ajokaistojen 
lukumäärille  sekä yksi- että kaksisuuntaiselle tunnelille. Kun liikennemäärä 

 on  yli  1.200  ajoneuvoa mitoitustuntina  ja suositusnopeus  on 70 km/h,  ovat 
 1— 2-kaistaisen  yksisuuntaisen  tunnelin ajokaistat  3,5  metriä, oikea  pie nnar 

2,5  metriä  ja vasen piennar  0,5  metriä leveä.  Jos suositusnopeus on  suurem-
pi, kasvavat piennarleveydet. Toisaalta kaistarnäärän kasvaessa pienenevät 
piennarleveydet (Rietz ym.  1976 s. 56-5 7).  Reuna-alue eli tila pientareen  ja 
tunneliseinän  välissä  on  oikeassa reunassa  0,75 m  ja  vasemmassa reunassa  
0,5  rn. 

Jos tunnelileveyttä  kavennetaan rakennusteknisistä  tai  kustannussyistä,  on 
turvallisuusvaatimus  täytettävä muilla keinoilla esimerkiksi jatkuvalla valvon

-nalla ja  liikenteen sääntelyllä. Kun verrataan pientareiden aiheuttamia kus-
tannuksia  ja hyötyjä  valvonnasta  ja  liikenteen sääntelystä aiheutuviin kustan-
nuksiin  ja hyötyihin,  huomataan, että muut mitoitusvaatimukset esimerkiksi 
seinävaikutuksesta aiheutuva vaatimus seinän  ja ajoradan etäisyydeksi  pie-
nentää pientareettomasta vaihtoehdosta saatuja säästöjä. 

PIARC:n tunnelitoimikunta  suosittelee levennysaluetta mandolliseen notkel-
maan sekä  100-300  metrin välein tunneleihin, joissa ei ole pientareita.  

5.3  Norja 

Norjan tienormeissa käsitellään  tunnelin liikenneteknisen poikkileikkauksen 
 valintaa  (Anon. 1990 b). Poikkileikkauksen  lähtökohtana  on  tien avoimen 

osan leveys. Koska  tunnelin  rakennuskustannukset ovat suuret, voidaan tietä 
kaventaa tunneliosuudella. Lyhyissä  alle  500  metrin tunneleissa kaventaminen 
ei ole luontevaa, vaan tällöin poikkileilckaus säilytetään samana läpi  tunne-
lin. 



S.  

Norjassa  on  tunneleita  varten seitsemän  (7)  normaalipoikkileikkaustyyppiä 
 (kuva  2).  Yksityiskohtaiset mitat ilmenevät kuvasta  3.  Tunnelipoikkileikkauk

-set on  nimetty leveyden mukaan.  Tunnelin  tyyppi  on T8,  kun ajoradan leveys 
 on 6 m  ja  molemmat pientareet  1 m  eli tien leveys  on 6+2  eli  8  metriä. 

Reuna-alueet eli pientareet yleensä asfaltoidaan  ja  rajataan  matalalla ajora
-dan  reunassa olevalla reunakivellä.  Jos  käytetään korkeaa reunakiveä,  on se 

 sijoitettava vähintään  10 cm  päähän ajoradan reunasta.  Jos  reunakivi  on 
 matala, voidaan reunalinja merkitä ajoratamerkinnällä  tai  vaihtoehtoisesti 

reunakivissä olevilla heijastimilla. 

Tunnelipoikkileikkausta  T12  käytetään kolmikaistaisella tiellä riskiluokissa 
 E tai D.  Riskiluokat  määräytyvät luvussa  4.1  esitetyn kuvan  1  mukaan. Muis-

sa riskiluokissa kolmikaistaisilla teillä käytetään tunnelipoikkileikkausta  Tu. 
 Se  mandollistaa myös poikkileikkauksen, jossa  on  kaksi ajokaistaa  ja  yksi 

jalankulku-  ja  pyörätie.  

Poikkileikkausta TiO käytetään lyhyissä tunneleissa (<  500 m)  samalla käyt-
töalueella kuin poikkileikkausta  T9. 

T9  tunnelipoikkileikkausta  käytetään kaksitunneliteillä kummankin suunnan 
tunnelissa, kun riskiluokka  on E. Se on  käytössä myös kaksisuuntaisen liiken-
teen tunneleissa, kun riskiluokka  on D.  

Kaksitunnelisessa  D  riskiluokan  tunnelissa käytetään molemmissa tunneleissa 
poikkileikkausta  T8.  Muuten sitä käytetään kaksisuuntaisen liikenteen  tunne

-leissa riskiluokissa  C, B  ja  A.  

Poikkileikkaus  TS on  tarkoitettu yksiajorataisille teille, joiden riskiluokka  on 
A  ja  KVL  alle  300  ajoneuvoa. TS:ssä ei käytetä reunakiveä.  T4 on  kevyenlii-
kenteen  väylän tunnelipoikkileikkaus. 

Kun pitkien tunnelien poikkileikkauksia valitaan,  on  neuvoteltava tiehalli-
tuksen (Vegdirektoratet) kanssa. Pitkän  tunnelin  tyhjentämiseksi  tarvittava 
kaistamäärä esimerkiksi onnettomuustilanteessa, saadaan kuvasta  4.  Lisäksi 

 on  tarkasteltava, tarvitaanko ohitusten helpottamiseksi lisäkaista  (Lunde
-brekke  1989, s. 7).  

Kun kummankin suunnan ajoradalla  on  oma tunnelinsa, varustetaan ne 
pysäköintilevennyksin esimerkiksi ajoneuvorikkojen varalta. Levennykset 
rakennetaan  200-500  metrin välimatkoin,  ja  ne ovat muodoltaan kuvan  5  
mukaisia. (Joissakin tapauksissa pysäköintilevennykset voidaan jättää pois, 
katso Oslon Vårelerengatunnelin kuvausta luvussa  11.2.).  Kun liikenne tun- 
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nelissa  on  kaksisuuntainen,  toimivat kääntöpaikat pysäköimislevennyksinä (ks. 
luku  10.1). 

Kuva  2.  Norjan tunnelien normaalipoikldleikkauksetpäämittoineen  (Anon. 1990 
b). 
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LI 	
A/oradan leveys 	J  
Kokonais/eveys 

[Poikki-  Kokon.J  Ajo-  JVapaa  I 	Korkeus  F I 	Ieikk.  leveys  radan kork  a  säde  m PintaaIa  leveys:  m m m 
112 12.0 10.0 4.6 1.18 6.12 73.20 
T11 11.0 9.0 4.6 I 28 5.65 6468(60.38)  TIO  10.0 7.0 4.6(4.1) 0.99(0.58) 5.13(5.05) 51.92(46.66) 
19 9.0 7.0 4.6(4.1) 1.50(1.15) 4.79(4.68) 50.73(45.63) 18 8.0 6.0 4.6(4.1) 1.61(1.27) 4.36(4.23) 43.96(39.20) 75 5.0 3.0 4.1(4.6) 1.77(2.05) 2.90(3.09) 20.54(23.27) 
14 4.0 3.0 3.0(4.1) 1 27(1.89) 2.40(3.79) 13.88(22.10)  

Kuva  3.  Norjan  tunnelipoikJcjlejjcJ<are  mitat  (Anon. 1990 b).  

Kuva  4.  Kajsta,näärä 
 suositus  pitkissä  tunne

-leissa  (Anon. 1990 b).  

Oslotunneljssa  on  kalliotunnejjn  osalla käytössä  3,5  metrin ajokaistat  ja  0,75  
metrin korotetut jalkakäytävät ajoradan molemmilla puolilla. Pysähtyrnisle-
vennysten, joiden leveys  on 3,5 m,  välimatka  on  noin  300 m.  
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Kuva  5.  PysähtymLa1u-
elden  (haverilomme) 

 muodot  (Anon. 1990 b). 
P  tarkoittaa henkilöau-
tolle  mitoitettua  ja  ST 

 raskaalle liikenteelle 
 mitoitettua py-

sählymisaluetta.  

5.4  Saksan liittotasavalta 

Saksassa  on  tehty tutkimuksia, joiden tavoitteena  on  ollut selvittää liikenne- 
taloudelliset valintaperusteet tunneliteiden liikenneteknisille poikkileikkauk-
sille. Saadut tulokset ovat ristiriitaisia.  Schiller  ja  Eger (1983)  ovat simuloi

-fleet  onnettomuuksien  ja piennarleveyksien  vaikutusta yksisuuntaisen tunne-
litien liikenteen välityskykyyn.  He  ovat todenneet, että ajokaistan leveys 
tunnelissa ei saa ylittää  3,5  metriä. Yksisuuntaisella ajoradalla pientareet 
ovat tarpeelliset  vain,  kun  KYL  on  yli  45.000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Tuloksen luotettavuutta vähentää kuitenkin olennaisesti puutteelliset tiedot 
onnettomuuksien vakavuusasteesta. 

Saksalaisten lähtökohta suunnitteluohjeissa  (Anon. 1985) on,  että  tunne-
liosuus  on vain  yksi tieosa, joten tunnelissa liikennetekninen poikkileikkaus 

 on  sama kuin muullakin tiellä.  Tunnelin liikenneolosuhteiden  tulee muuten-
kin vastata kulloinkin kyseessä olevaa tietä. Koska tunneli  on  rakennus-  ja 
ylläpitokustannuksiltaan  muuta tietä selvästi kalliimpi, joudutaan  sen liiken-
nöitävyystasosta  hieman tinkimään. Siksi liikenneturvallisuus- sekä taloudelli-
suussyistä tunnelissa  on  pääsääntöisesti nopeusrajoitus.  

Tien liikenteellinen  merkitys määrittää avoimen tilan poikkileikkauspinta-
alan.  Se  määräytyy kulloisenkin avoimen tieosan normaalipoikkileikkauksen 
mukaan. Tunnelissa sallitaan kuitenkin joitakin poikkeuksia rakennusteknis

-ten  rajoitusten takia. Kustannussyistä poikkileikkausten määrä  on  rajoitettu 
toistaiseksi seitsemään tyyppiin  (kuva  6).  Niistä neljä  on  tarkoitettu kaksiajo-
rataisille tunneliteille. Ne  on  sovitettu nykyisin voimassa oleviin tien normaa-
lipoikkileikkauksiin. Poikkeamat ovat sallittuja, mutta ne  on  erikseen perus-
teltava. 
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KAKSJAJORATAINEN  TIE  
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Kuva  6.  Saksan liittotasavallan tunneliteiden poikkileikkausl)ypit. 

Avoimen tilan rajat  on  esitetty mittoineen kuvassa  7.  Sen  leveys riippuu 
kulloisestakin  tunnelin  normaalipoikkileikkauksesta.  Vapaa korkeus määräy-
tyy ajoneuvoliikenteen perusteella, joten  se on 4,5  metriä pystysuoraan mitat-
tuna. Avoimen tilan rajaama alue  on pinta-alaltaan pääasiassa liikenteelle 
varattua tilaa. Reunoilla sijaitsevien hätäjalkakäytävien yläpuolelle  on  varattu 
alueet, joihin voidaan asettaa korkeintaan  50 cm  leveät liikennemerkit  ja 

 opasteet. Ilmanvaihdon  vaatimat tuulettimet  on  tällöin asennettava katon  tai 
 seinämän  syvennyksiin. 
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Kuva  7.  Tunnelin  avoin tila normaalipoikldleikkaustyypissä  12 T  Saksan liitto-
tasavallassa. 

Poikkeustapauksissa voidaan hätäjalkakäytävien yläpuoliseen tilaan asentaa 
myös normaalikokoisia liikennemerkkejä, joiden enimmäisleveys  on 70 cm. 
Jos  taitisilmatuulettimet  sijoitetaan  tunnelin rakennustekniseen poikkileik-
kaukseen,  saadaan leveämmät hätäjalkakäytävät. Näin syntynyt levennys 
riippuu tuulettimien halkaisijasta. 

Yli  1.000 m  pitkiin tunneleihin  on  rakennettava pysäköintilevennykset  500 
 m:n  välein,  jos  liikennettä  on  paljon eikä tunnelissa ole pysähtymiskaistaa 
 (kuva  8).  Yksisuuntaisella ajoradalla levennys rakennetaan oikeaan reunaan, 

 ja sen  pituus  on 40 m  ja  leveys  2,5 m. 

1- 	
ca.  1.Om  

I 	 too  

Kuva  & Pysäköintile-
vennyksen  koko  Saksan 
liittotasavallassa. 
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5.5  Itävalta  

[tävallassa tunneliteitä  on  runsaasti eriluokkaisilla väylillä (Angerer ym. 
 1985).  Tunneleita  oli vuonna  1985  valmiina  tai  rakenteilla kaikkiaan  113 
 kappaletta, yhteispituudeltaan runsaat  150  kilometriä. Seuraavassa  on  lue-

teltu lukumäärät  ja yhteispituudet  eri tietyypeillä: 

ilan ku 
Moottoritiet  (Autobahnen)  36 86,9  
Pikatiet (Schnellstrassen)  12 30,8  
Valtatiet (Bundesstrassen)  36 13,3  
Maantiet (Landesstrassen)  13 4,2  
Yksityistiet  (Privatstrassen)  16 20,1  

Tieluokkien  nimet tietysti poikkeavat meidän luokitusnimistöstämme, mutta 
toiminnallisen luokan vertailut voidaan hyvin tehdä. 

Tunneliosuuden liikennetekninen poikkileikkaus  on  sama kuin avoimenkin 
tieosan (Pacher,  F. 1981).  Tunnelin rakennustekninen poikkileikkaus  riip-
puu liikenneteknisestä poikkileikkauksesta, ilmastointijärjestelmästä (ilmas-
tointilaitteista) sekä rakennusteknisistä ratkaisuista. Pääasiassa Itävallan  tun

-nelitiet  ovat kaksikaistaisia, mutta  on  myös kolmekaistaisia  (2  varsinaista 
ajokaistaa  ja iyömintäkaista).  Kuvassa  9 on  esitetty normaalipoikkileikkauk

-sen  A3  mukainen tunnelipoikkileikkaus, joka  on  tarkoitettu kaksiajoratai-
selle nelikaistaiselle tielle.  

.1 
--4  ,_ / 	 I  

/ 	 / 	 S. 

	

I I 	 S.  

( 	t 	1 	

' 	
( 	

4 !  4  

Kuva  9. Nonnaalipoikldleikkcws A3  Itävallan normien mukaan. 
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Liikenteen tarvitsema vapaa alikulkukorkeus määräytyy kansainvälisistä sopi-
muksista  (Praha 1971).  Uusien teiden mitoituskorkeus  on 4,50  metriä.  Tun- 
neuen  todellinen sisäkorkeus vaihtelee ilmastointijärjestelmän, kallio-olosuh-
teiden  ja tunnelipituuden  mukaan. Kaksikaistaisella tiellä korkeus mitattuna 
ajoradan pinnasta tien keskiviivan kohdalta holvin lakeen vaihtelee  on 4,80 

 metristä  9,50  metriin. Seuraavassa  on  lueteltu muutamia esimerkkejä: 

Felbertauern  7,35 m 
Tauern  8,10 m 
Katschberg  8,10 m 
Arlberg 8,57 m 
Gleinalm  8,70 m 
Pfänder  8,00 m 

Liikennetekninen  vapaa sisätilan korkeus mitataan ajoradan reunasta  tunne-
lin lakeen.  Tämä korkeus  on  Itävallassa vähitellen noussut ajoneuvokorkeu

-den  kasvaessa,  ja  vastaa nykyisin voimassa olevaa kansainvälistä sopimusta 
eli  4,50  metriä. Muunmuassa uudelleenpäällystykseen  on  varauduttu siten, 
että nykyisissä normaalipoikkileikkauksissa vapaa korkeus  on 4,70  metriä, 
jossa  0,20  metriä  on tienpinnan korottamisvaraa.  

Tunnelin  pituus sekä kaarteisuusolosuhteet vaikuttavat normaalipoikkileik-
kauksen lisäksi  tunnelin poikkileikkaukseen. Liikennetekninen ja kokonais

-leveys vaihtelevat eri tieluokilla seuraavan asetelman mukaisesti  (Anon. 
1981): 

Ajoradan  leveys Kokonaisleveys 
Moottoritiet  (Autobahnen)  7,50  - 8,50 9,50  - 10,45 

3-kaistaiset -  11,50 12,80  - 13,55  

Pikatiet (Schnellstrassen)  7,50 	- 8,50 9,40  - 10,70 
3-kaistaiset -  11,00 -  12,90 

Valtatiet (Bundesstrassen)  6,00 - 	8,30 7,50  - 10,90 
1-kaistaiset 3,50 4,95 
3-kaistaiset 11,50 13,75  

Maantiet (Landesstrassen)  
1-kaistaiset 2,80 - 	4,00 3,80 - 	4,50 
2-kaistaiset 6,00 - 	8,50 8,40 -  10,80 

Yksityistiet  (Privatstrassen)  
1-kaistaiset 3,40 4,60 
2-kaistaiset 7,00 - 	7,50 8,00 - 	9,50 
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Ajoradan  viereisen piennarkaistan, turvallisuuskaistan  ja jalankulkukaistan 
 leveys vaikuttaa  tunnelin  käyttäjien sekä käyttöhenkilöstön turvallisuuteen 

 ja rakennuskustannuksiin.  Näiden alueiden leveyden merkitys vaihtelee  tun-
nelin  pituuden  ja väylälle  tulevan liikenteen mukaan. 

Prahassa  1971  suositeltiin ajokaistojen leveydeksi  3,50  metriä kansainväli-
seen kaukoliikenteeseen tarkoitetuille teille. Itävallassa  on  käytössä seuraa-
vat ajoradan poikkileikkausmitat: 

Tyyppi  1  (lyhyet  tunnelit): 
Ajoradan  leveys  on 9,50 m,  jossa  on 20 m:n piennar(pysäköimis-)kaista 
ajoradan oikeassa reunassa  ja  0,50 m:n piennarkaista ajoradan  vasemmassa 
reunassa.  Tunnelin kokonaissisäleveys  on  suoralla tiellä  10,00 m.  

Tyyppi  1  (pitkät  tunnelit): 
Ajoradan  leveys  on 8,50 m,  jossa  on 1,0 m:n piennarkaista ajoradan  oikeassa 

 ja  0,50 m:n ajoradan  vasemmassa reunassa.  Tunnelin kokonaissisäleveys  on 
 suoralla tiellä  9,00 m -10,00 m.  

Tyyppi  2: 
Ajoradan  leveys  on 8,50 m,  jossa  on 0,75 m:n piennarkaista ajoradan  oi-
keassa  ja  0,25 m:n ajoradan  vasemmassa reunassa.  Tunnelin kokonaissisäle-
veys  on  suoralla tiellä  9,00 m - 10,00 m.  

Tyyppi  3  (kaksisuuntainen  liikenne): 
Ajoradan  leveys  on 8,00 m,  johon sisältyvät  0,50 m:n levyiset piennarkaistat 
ajoradan  molemmissa reunoissa.  Tunnelin kokonaissisäleveys  on  suoralla 
tiellä  8,50 m-9,S0 m.  

Tyyppi  4 (kaksisuuntainen  liikenne  ja  hyvin vähän kuorma-autoliikennettä): 
Ajoradan leveys  on 7,00 m  ja  tunneli kokonaisleveys  7,50 - 8,20 m.  

Tyyppi  5  (kaksisuuntainen  liikenne): 
Ajoradan  leveys  on 8,00 m,  johon sisältyy kaksi  0,50 m:n piennarkaistaa. 

 Tunnelin kokonaisleveys  vaihtelee  8,50 m:stä  9,50  m:iin,  johon sisältyvät 
tapauksen mukaan joko piennarkaista  tai  jalkakäytävä. 

Itävallassa varsinaiset ajokaistaleveydet vaihtelevat  3 m:stä  3,75  m:iin.  Joissa-
kin tapauksissa kaksisuuntainen vähäliikenteinen tunnelitie voi olla  vain 4 

 metriä leveä, mutta tällöin kohtaavat ajoneuvot eivät pysty enää sivuutta-
maan toisiaan, joten  tunnelin  on  oltava lyhyt. 

Korotettu reunakaista  on  Itävallassa lähes kaikilla tunneliteilä korotettu  15 
cm ajoradan  pinnasta.  Alle  15 cm  korkea jalkakäytävä  on Loibi-tunnelissa 
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(12 cm)  ja Felbertauern-tunnelissa  (5 cm).  Yli  15 cm  korkea reunakivi  on 
Massenberg-tunnelissa  (17 cm)  ja Dalaas-tunnelissa  (18 cm).  Lisäksi kolmes-
sa tunnelissa  on 20 cm:n  ja  yhdessä  50 cm:n reunakivi. 

Pysäköintilevennykset  on  rakennettava yli  1.000  metriä pitkiin tunneleihin 
ajoradan oikeaan reunaa yksisuuntaisissa tunneleissa  ja  molemmilla puolilla 
kaksisuuntaisissa tunneleissa. Pysäköintilevennysten välimatka tulisi olla noin  
850  metriä. Levennysalueen pituus  on 41,4 m,  leveys  3,0 m  ja  korkeus  4,5 m 

 (kuva  10). 
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Kuva  10. Pysäköintilevennys  Itävallan normien mukaan (alue  ja  poikkileikkaus).  

Jos tunnelitie on  yli  4.000  metriä pitkä,  on  joka kolmanteen pysäköintile-
vennykseen rakennettava takaisin kääntyrnisen mandollistava levennys. Kään-
tölevennys  on  pituudeltaan  41,4 m,  leveydeltään  25,4 m  ja korkeudeltaan 

 4,50 m  (kuva  11). Kaksiajorataisessa  tunnelissa  tunnelit  yhdistetään toisiinsa 
kääntölevennyksen kohdalla. 
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Kuva  11.  Kääntymislevennys  Itävallan normien mukaan (alue  ja poikkileik-
kazs).  

5.6  Sveitsi  

Tunnelinormaalipoikkileikkaukset (Hurni  1982)  koskevat kaikkia kaksitun-
nelisia kaksiajorataisia teitä, mikäli ilmanvaihtokanavat eivät edellytä suu-
rempaa poikkileikkausta. Kapeimmassa poikkileikkauksessa ajoradan leveys 
reunakivestä reunakiveen  on 7,50 m  ja  muissa  7,75.  Ajokaistan  leveys vaihte-
lee  3,25  m:stä  3,875  m:iin  (Anon. 1981).  Reunakivi  on  korkeudeltaan  18 cm. 

 Leveämpi poikkileikkaustyyppi  on  esitetty kuvassa  12.  

Kaksisuuntaisen  liikenteen  tunnelit  varustetaan molemminpuolisin yhtä levein 
jalkakäytävin. Kaksitunneliteillä  on  kapeassa poikkileikkauksessa ajosuuntaan 
katsoen vasemmassa reunassa leveämpi  ja  oikeassa reunassa kapeampi jalka-
käytävä. Tällöin  7,5  metriä leveän ajoradan vasemmassa reunassa  on 0,8 m 

 leveä  ja  oikeassa reunassa  on 0,6 m  leveä jalkakäytävä. Leveän  7,75  metrin 
ajoradan molemmilla puolilla  on 0,75 m  leveät jalkakäytävät. Vapaa alikul-
kukorkeus  on 4,50 m  reunakiven  vierestä mitattuna. 
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Kuva  12.  Esimerkidnorinaalipoikldleikkaus kaksiajorataiselle  tielle Sveitsin nor-
mien mukaan. 

Yli  1,5  kilometriä pitkät kaksisuuntaisen liikenteen  tunnelit  varustetaan py-
sähtymis-  ja kääntymislevennyksin. Pysäköintilevennyksien  välimatka  on 
600-900  metriä  ja kääntöpaikkojen  2-3  kilometriä. Kääntymislevennyksiin 
voidaan sijoittaa ilmanvaihtojärjestelmän tarvitsemia laitteita. 

Pysäköintilevennyksen  mitat  on  esitetty kuvassa  13. Mitoitusajoneuvon  pituus 
 on 18 m. Levennysalueen  pituus  on 41,0 m,  ja pysähtymiskaistan  leveys  on 

3.0 m. 

Jos  molemmat  tunnelit  rakennetaan samalla kertaa valmiiksi,  on tunnelien 
 välisen  seinän paksuus  13-15 m.  Mutta vaiheittain rakennettaessa  on  syytä 

pidentää välimatka  25-30  metriin. 
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Kuva  13.  Pysäköintilevennys  Sveitsin normien mukaan.  

5.7  Ranska  

Poikkileikkaus  muodostuu ajoradasta, pientareista  ja reunakiven  erottamista 
reuna-alueista. Ranskassa  on  käytössä kandentyyppisiä pientareita. Leveämpi 
toimii samalla pysähtymisalueena esimerkiksi epäkuntoisille ajoneuvoille. 
Pysähtymisaluetta  tai  -kaistaa kutsutaan ranskaksi »bande d'arrét d'urgance» 

 (Anon. 1990 a, s. 43).  

Poikkileikkauksen  tulee olla sama tunnelissa sekä  sen  sisään-  ja ulostulossa. 
 Jos  poikkileikkausta jostain syystä kavennetaan,  on  sen  tapanduttava vähin-

tään  100  --  150  metriä ennen  tunnelin  suuta  (Anon. 1990 a, s.45).  

Periaatteessa kaistaleveys  on  aina  3,5 m.  Ellei ole kyseessä kaupunkimoot- 
toritie (lukuunottamatta tyyppiä  U  eli nopea kaupunkiyhteys) voi ajokaista- 
leveys olla  3,0 m.  Kaksikaistaisella  tiellä ajorataleveys ei saa alittaa  6,5 m:ä.  

Tunnelissa  on  tiellä oltava  1-2 m  leveät pientareet kuten avoimellakin  tie- 
osalla.  J05  rikkoutuneen  henkilöauton  on  manduttava oikealle pientareelle, 

 on  pientareen  leveys yleensä  2 m.  Tällainen piennar mandollistaa rikkoutu-
neen henkilöauton pysäyttämisen siten, että liikenteen kulkuun oikealla kais-
talla kuitenkin hieman vaikutetaan.  

Jos  rikkoutunutta  ajoneuvoa ei tarvitse saada mahtumaan oikeanpuoliselle 
pientareelle, ovat sekä oikea että  vasen piennar  joko  0,30 m, 0,50 m, 0,75 
m tai 1,00 m  leveät. 



-  31 -  

Puutteellisten tietojen takia ollaan usein sellaisessa harhakäsityksessä, että 
poikkileikkausleveyden valinta voidaan tehdä pelkän kustannusvertailun poh-
jalta. Turvallisuussyyt pakottavat tarkastelemaan  tunnelin  toimivuutta poik-
keusolosuhteissa kuten esimerkiksi tulipalossa.  On  myös pidettävä huoli, että 
liikenne voi toimia tyydyttävästi silloinkin, kun jokin ajoneuvo  on rikkou-
tuneena  tunnelissa  (Anon. 1990 a, s. 44-57).  

Seuraavassa esitelty yksisuuntaisen  tunnelin poikkileikkaukset, ja  kuvailtu 
hieman niiden toimintaa. Ranskassa  on  käytössä seitsemän  (7) poikkileik-
kaustyyppiä,  jotka  on  esitetty kuvassa  14.  Niistä kolme ensimmäistä  on  tar-
koitettu käytettäväksi kaupunkimoottoriteillä (tyyppi  A). 

Normaalipoikkileikkauksien  oletetaan toimivan seuraavasti, kun  on  tapahtu-
nut ajoneuvorikko  tai  onnettomuus: 

Tyyppi  1: 	Liikenteen nopeus pysyy normaalina kandella kaistalla,kun on- 
nettomuus-  tai  rikkoutunut ajoneuvo (henkilö-  tai  kuorma- 
auto) on  siirretty pientareelle. 

Tyyppi  2: 	Liikenteen nopeus laskee hieman oikealla ajokaistalla, kun on- 
nettomuus-  tai  rikkoutunut ajoneuvo  on  siirretty pientareefle. 
poikkileikkaustyypin käyttö edellyttää, että ajonopeutta tunne-
lissa voidaan säädellä. 

Tyyppi  3: 	On minipoikkileikkaus,  jota  käytetään pienillä liikennemäärillä. 
Ajoneuvorikkotapauksessa  liikenne hoidetaan vasempaa kais-
taa käyttäen. 

Normaalipoikkileikkauksia  tyyppi  4 —tyyppi  7  käytetään nopeissa kaupun-
kiyhteyksissä (tyyppi  U).  

Tyyppi  4: 	Kun raskaiden ajoneuvojen osuus  on  suuri, käytetään poik- 
kileikkausta  4  ja  aikaisemmin mainittua tyyppiä  2. Jos  raskas 

 ajoneuvo  on  rikkoutunut pokkileikkaustyyppiä  2  olevaan tun-
neliin  ja  siirretty pientareelle, voivat henkilöautot ajaa varovas-
ti kahta ajokaistaa  tai  kuorma-auto  ja  henkilöauto rinnakkain 
kävelyvauhtia. 

Tyyppi  5: 	On minipoikkileikkaus,  ja  sitä käytetään, kun raskaiden ajo- 
neuvojen osuus  on  pieni. 

Tyyppi  6: 	Käytetään, kun sallittu ajoneuvokorkeus  on 3,5 m.  

Tyyppi  7: 	Käytetään, kun sallittu ajoneuvokorkeus  on 2,6 m. 
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Moottoriteillä  vapaan korkeuden vaatimus  on  yleensä  4,75 m.  Kustannus-
syistä voidaan vaatimuksesta tinkiä  4,5:ään  metriin (ks.  Anon. 1990 a, s. 
71-72).  

Mikäli liikenne ei  ajoneuvorikon  takia suju molempia  kaistoja  myöten, suosi-
tellaan  pysäköintilevennyksiä  noin  800  m:n välimatkoin. Pysäköintilevennykset 

 ovat muodoltaan kuvan  15  mukaisia  (Anon. 1990, s. 84-86).  
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Kuva  14. Liikennetekninen poikkileikkaus yksisuuntaLsessa  tunnelissa Ranskan 
suunnitteluohjeiden mukaan  (Anon. 1990 a, s. 58-60) 
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Kuva  15. Pysäköintilevennysten  muoto  (Anon. 1990 a;  s. 84-87). 

5.8  Kyselyn tulokset  

Tien liikennetekninen poikkileikkaus  jatkuu yleensä samana tunneliosuudel
-la  kuin avoimella tieosallakin. Ranskassa poikkileikkausta hieman kavenne-

taan. Sveitsissä  on  molemminpuoliset melko kapeat korotetut jalkakäytävät. 
Ajorata  on  muiden  maiden  normeja leveämpi. Vastauksessa ei kerrottu 
avoimen tien normaalipoikkileikkauksen mandollisista piennaralueista. 
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Tien liikennetekninen poikkileikkaus tunneliosuudella  1:  

Alankomaat Yksiajoratainen kaksikaistainen  tie  tehdään samalla poikki- 
leikkauksella kuin avoinkin  tie. Ajorata on 7,5 m tai 7,2 m, 

 ja avoimelle  tie  osalla  on 3,0 m pientareet,  joita tunnelissa ei 
ole. Kaksiajoratainen kaksikaistainen  ja kolmekaistainen  tie 

 toisen ajoradan osalta  on  poikkileikkaukseltaan oikealta lukien 
seuraava:  
p0,3 +jk0,75 + a7,0+jk+ p0,3 m (kaksikaistainen) 
Kolmekaistaisessa on  lisänä  3,5 m  kaista  ja  0,1 m ajoratamer-
kintäviiva.  
Vapaa alikulkukorkeus  on  aina  4,5 m 

Australia 	Vapaa alikulkukorkeus  on  aina  4,5 m. 
Ajoradan  leveys, kun molemmat ajoradat  on  sijoitettu samaan 
tunneliin,  on  seuraava: 
-  Domain 20 m reunakivestä reunakiveen, 
-  Kings Cross 10+ 10 m reunakivestä reunakiveen  kuusi 

kaistaa, 
-  Airport 10,8+10,8 m  kuusi kaistaa  ja 
-  William Street 8,8 m yksi+yksi  kaistaa. 
Kun ajoradat ovat omissa tunneleissaan,  on ajoradan  leveys 
seuraava: 
-  Harbour Tunnel 7,0+7,0 m reunakivistä reunakiviin,  kaksi 

+ kaksi kaistaa  ja 
-  Proposed Eastern Distributor 7,8 m reunakivistä reunaki-

vim, 2+2  kaistaa. 

Belgia 	Vapaa alikulkukorkeus  on 4,5 m 
Kaksitunnelitiet: 
Moottoritiet  (toisen ajoradan poikkileikkaus vasemmalta oi-
kealle metreinä)  
1. jkO,9+pO,3 +  a7,0+ p0,3 +jk0,9 kaksi+kaksi-ajokaistainen  ja 

 0,9 m  jalkakäytävät,  3+3-kaistaisessa ajoradat  ovat  10,5 m. 
2. pO,3+a7,0+p3,0+pO,3  ei jalkakäytäviä  ja  3-metrinen  pien- 

nar, jos  tiellä  on  kolme kaistaa suuntaansa,  on ajorata 
10,5 m  leveä.  

3. pO,3+a8,25+pO,3  ei ole jalkakäytävää eikä piennarta, ajo-
kaistat ovat  4,125 m  leveät. Kolmekaistaisella ajoradalla 
kaistat ovat  a 3,58 m. 

1) 	luettelossa käytettyjen merkkien selitykset: 
a=ajorata,  p =piennar, jk=korotettu  jalkakäytävä, v=välikoroke 
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Valtatiet  (toisen ajoradan poikkileikkaus vasemmalta oikealle 
metreinä)  
1. jkø,9+pO,3+a6,0+pO,3+jkø,9,  kuten edellinen kohta  1 

 mutta kaistaleveys  on 3,0 rn. Kolmikaistaisessa ajoradan 
 leveys  on 9,0 rn. 

2. pO,3+a6,0+p2,S+pO,3,  kuten edellinen kohta  2  mutta 
kaistat ovat  3,0  rn  ja piennar  2,5 m. Koirnikaistaisessa 
ajorata on 9,0 m  leveä.  

3. pO,3+a7,55+pO,3  ei ole jalkakäytävää eikä piennarta. Ajo-
kaistojen leveys  on kaksikaistaisessa  a 3,775  rn  ja  kolme-
kaistaisessa  a 3,23 rn. 

Yksitunnelitiet  (tien  koko poikkileikkaus):  
1. jko,9+pO,3 + a6,0+pO,3 +vO,5 +  p0,3 + a6,0+pO,3 +jkø,9.  Mitat 

ovat vasernrnasta seinästä oikeaan metreinä. Yhteensä 
tiealueen leveys  on 15,50  metriä  ja  siinä  on 2+2 ajokaistaa 

 ja  2  jalkakäytävää (  90 cm). 
2. p0,3 + p1,75 +a6,0+pO,3 +vO,5 + p0,3 + a6,0+pl,75 + p0,3 rn. 

 Yhteensä tiealue  on 17,20  metriä leveä, jossa  on 1,75  
metrin piennarkaistat ei jalkakäytäviä  ja  neljä  3,0 m:n 
ajokaistaa. 

3. p0,3  +a6,05 + p0,3  +vO,5 + p0,3 +  a6,05  + p0,3 rn.  Yhteensä  tie- 
alueen leveys  on 13,8  metriä, jossa  on  neljä  3,025 m  le-
vyistä ajokaistaa. 

Itävalta 	Vapaa alikulkukorkeus  on  yleensä  4,7  metriä. 
Moottoriteiden ajoradan  leveys  on 7,5 -  8,5 m  ja kokonaisle-
veys  9,5 - 10,45 m,  jos ajokaistoja  on 2+2. 
Pikateiden (Schnellstrassen) ajoradan  leveys  on 7,5  -  8,5 m  ja 
kokonaisleveys  9,4-10,7 m,  kun ajokaistoja  on 2+2. 
Valtateiden (Bundesstrassen) ajoradan  leveys  on 6,0 - 8,3 m 

 ja kokonaisleveys  7,5  - 10,9 rn,  kun ajoratoja  on 2+2.  

Kanada 	Ajorata  on  sama kuin avoimella tiellä, mutta oikea piennar 
kavennetaan  3,0 m:stä 2,0 m:iin  ja vasen  1,2 m:stä 0,6  met-
din.  

Norja 	jkl,0+a7,0+jkl,0 metriä kummassakin tunnelissa. 

Ranska 	2+2-kaistaisilla  teillä  on  kaksi  3,5  metriä leveää ajokaistaa 
suuntaansa  ja  oikeassa reunassa  2  metrin piennarkaista, jol-
loin leveys  on  yhteensä  9,5 m,  joten vasemmassa reunassa  on 
0,5  m:n piennar. Kokonaisleveys  voi olla myös  8,5 m,  jolloin 

 2  metrin piennarkaista  on  korvattu  1  metrin korotetulla  pien-
tareella.  Vastaavasti  3+3-kaistainen tie on kokonaisleveydel-
tään 13,0 m,  jolloin oikea piennar  on 2 m  leveä  tai 11,5 m, 
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jolloin oikealla  on 1  metrin korotettu piennarkaista  ja  lisäksi 
 vasen ajokaista  on vain 3  metriä leveä. 

Saksan liittotasavalta  
2+2-kaistaisen  tien poikkileikkaus  on  toisen  tunnelin  osalta 
vasemmalta oikealle metreinä:  
1. jkl,0+pO,5+a7,5+pO,5+p2,5+jkl,0 =  13 m 
2. jkl,0+pO,5+a7,0+pO,5+p2,0+jkl,0 =  12 m 
3. jkl,0+pO,25+a7,0+pO,25+pl,5+jkl,0 =  11 m 
4. jkl,0+pO,25+a7,0+pO,25+jkl,0 =  9,5 m 

 Vapaa alikulkukorkeus  on  aina  4,5 m  

Sveitsi 	Poikkileikkaus  on  sama kuin avoimella tieosalla Kaksi+ kaksi 
ajokaistaisella  tiellä toisen ajoradan mitat ovat seuraavat va-
semmalta oikealle:  
1. jkø,80+a7,50+jk0,60 =  8,90 m 
2. jk0,75+a7,75+jk0,75 =  9,25 m  

Taulukkoon  1 on  koottu maittain vastauksista tunnelitien poikkileikkauksen 
mittoja. Luvut kuvaavat kaksiajorataista nelikaistaista tietä. Kaikkia vaih-
toehtoja ei ole esitetty vaan asia  on  yksinkertaistettu.  Jos  tunnelissa  on 

 useampi kuin kaksi kaistaa suuntaansa, usein oikea ajokaista  on  levein  esi-
merkiksi  3,5 m tai 3,75 m  leveä  ja  seuraavat  3,0 m tai 3,25 m  leveät va-
semmalle päin siirryttäessä. Myös pientareet tehdään kapeammiksi, kun 
ajoradan kasitamäärä  on  suurempi kuin kaksi.  3+3-kaistaisen  tien poikki-
leikkausmittoja  on  esitetty taulukossa  2.  

Muualla paitsi Alankomaissa, Australiassa  ja  Kanadassa  on  käytössä leven-
nysalueet.  Australian  tunnelitiet  ovat lyhyitä, mikä ainakin osaksi selittää 
levennysalueiden puuttumisen. Levennysalueet rakennetaan  vain  siinä ta-
pauksessa, että tunnelissa ei ole riittävän leveää piennarkaistaa,  jolle  esimer-
kiksi rikkoutunut ajoneuvo voidaan turvallisesti pysäköidä niin, ettei  se  estä 
muuta liikennettä. Levennysalueiden välimatkat vaihtelevat  500  metristä 

 1.000  metriin. 
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Taulukko  1.  Vastauk.sien  mukaiset maittaiset tunnelitien liikennetekniset poikki- 
leikkaukset. 

Maa  Vasen  pierrar Ajorata  Oikea  pieriiar Kokonais- 
leveys 
(jaLkakay  

Kokonais
-Leveys 

(ilman  jal - korotettu  korot- korot-  korotettu  
(jalka - taiton taiton  (jalka-  tävineen) kakäytäviä)  
käytävä) käytävä)  

A1ankat  0,75 7,0 0,75 

Australia  
-esim.1  7,0  
-esim.2  7 7 7,8  

Belgia  
- esim. 	1 0,9 0,3 7,0 0,3 0,9 9,4 7,6  
- esim.  2 0,3 7,0 3,3 10,6 10,6  

esim.  3 0,3 8,25 0,3 8,85 8,85  
- esim.  4 0,9 0,3 6,0 0,3 0,9 8,4 6,6  
- esim.  5 0,3 6,0 2,8 9,1 9,10  
- esim.  6 0,3 7,55 0,3 8,15  

Itävalta  
- maottoritiet  7,5-8,5 9,5-10,4  
- pikatiet  7,5-8,5 9,4-10,7  
- vattatiet  6,0-8,3 7,5-10,9  
- Norm.p.l.  A 3 1,0 7,5 1,0 9,5  

Kanada  0,6 7,5 2,0 10,1  

Norja  1,0 7,0 1,0 9,0  

Ranska  0,5 7,0 2,0  

Saksan Liitto- 
tasavalta  
-  29 1 1,0 0,5 7,5 3,0 1,0 13,0  
-  26 1 1,0 0,5 7,0 2,5 1,0 12,0  
-  26 Tr 1,0 0,25 7,0 1,75 1,0 11,0  
-  26 t 1,0 0,25 7,0 0,25 1,0 9,5  

Sveitsi  
-  leveä  ajorata  0,75 7,75 0,75 9,25 7,75  
-  kapea  ajorata  0,8 7,5 0,6 8,9 7,5  

Taulukko  2. 3+ 3-kaistaisen  tien liikenneteknisen poikkileikkauksen mitat metrei-
nä  vastaajamaissa.  

Maa  Vasen  pierrar Ajorata  Oikea  pierar Kokonais- 
leveys 
(jatkakäy  

Kokonais
-leveys 

(ilman  jat - korotettu  korot- korot-  korotettu  
(jalka - tton tton  (jalka-  tävineen) kakäytäviä)  
käytävä) käytävä)  

Alankcnaat  0,75 10,5 0,75 12,0  

Belgia  
- esim. 	1 0,9 0,3 10,5 0,3 0,9 11,1 12,9  
- esim.  2 0,3 10,5 3,3 14,1 14,1  
- esim.  3 0,3 10,75 0,3 13,35 13,35  
- esim.  4 0,9 0,3 9,0 0,3 0,9 9,6 11,4  
- esim.  5 0,3 9,0 2,8 12,1 12,1  
- esim.  6 0,3 10,30 0,3 10,9 10,9  

Ranska  0,5 10,5 2,0 13,0 7 
0,5 10,0 1,0 11,5 7  



Mitoitusajoneuvo  on  yleensä suuri ajoneuvo usein täysperävaunullinen kuor-
ma-auto.  Tällöin levennyksen pituus  on  noin  40  metriä  ja  leveys vaihtelee  2,5  
metristä  3  metriin. Kyselyn tulokset  on  koottu seuraavaan asetelmaan: 

Levennyskohdat,  niiden välimatkat  ja mitoitusperusteet: 

 Alankomaat Ei ole levennysalueita.  

Australia 	Levennysalueita  ei ole  (tunnelit  ovat yleensä lyhyitä. Tunne- 
lissa  on  televisiovalvonta  ja  kaksi hinausautoa. 

Belgia 	Pitkissä tunneleissa  on  levennysalueet.  Välimatka  on 500 m.  
Mitoitusajoneuvo  on  täysperävaunullinen kuorma-auto.  

Itävalta 	Pitkissä yli  1.000  metrin tunneleissa  on  levennys  noin  850 m  
välein.  Sen  pituus  on 41,4 m  leveys  3,0 m  ja  korkeus  4,5 m. 

 Mitoitusajoneuvo  on  täysperävaunullinen kuorma -auto.  

Kanada 	Levennysalueita  ei ole, koska  2,0  metrin piennar  on  riittävä 
pysäköintiä  varten. Yhdellä tiellä tosin  on  levennykset,  joiden 
leveys  on 4,0 m  pituus  20,0 m  ja  lisäksi niissä  on 20  m:n  pitui-
set kavennuskiilat päissä. 

Noda 	Pysähtymislevennykset  rakennetaan  200-500  metrin välein. 
Mitoitusajoneuvo  on  täysperävaunullinen kuorma -auto.  

Ranska 	Pysähtymislevennykset rakennetaan,  jos ajoratojen  reunassa 
ei ole piennarkaistaa. Levennysten välimatka  on 800 m.  Pituus 

 on 40 m  ja  leveys  3 m.  Mitoitusajoneuvo  on  täysperävaunulli-
nen kuorma-auto.  

Saksan liittotasavalta 
Pysähtymislevennykset  rakennetaan,  jos  ei ole taloudellisesti 
järkevää rakentaa leveää piennarkaistaa. KVL:stä riippuen 
niiden välimatka  on 500— 1.000 m,  jos  liikenne  on  kaksisuun-
tainen,  on  levennysalueet  sijoitettava tien vastakkaisille puo-
lille  500  m:n  välein. Levennyksen mitat ovat: pituus  40 m 

 leveys  2,5 m.  Mitoitusajoneuvona  on 18  pitkä kuorma-auto  

Sveitsi 	Levennysalueiden välimatka  on 600-900  metriä. Mitoitusajo- 
neuvo  on  täysperävaunullinen kuorma-auto.  
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5.9  Yhteenveto  

Pientareiden  vaikutuksesta tunnelien liikenneturvallisuuteen ei olla yksimie-
lisiä. PIARC:n tunnelitoimikunnan ranskalaisjäsenet esittävät, että pienta-
reet saattavat lisätä onnettomuusriskiä, koska nopeustaso kohoaa. Saksalai-
set raportit viittaavat kuitenkin siihen, että pientareelliset  tunnelit  olisivat 
turvallisempia kuin pientareettomat (Pera ym.  1987).  

Vinot  (1990) Centre  d'Etudes  des  Tunnels:ista  on  suositellut lähettämämme 
kyselykirjeen liitetietojen (liitteen  1)  perusteella Pasilan väylälle sopivaa 
poikkileikkausta.  Hän  esittää seuraavia mittoja: 
-  0,5 m  leveä  vasen piennar,  kaksi  3,5 m  Ieveää ajokaistaa  ja  2,0 m  oikea 

piennar (kokonaisleveys lukuunottamatta jalkakäytäviä olisi  9,5 m)  kaksi-
kaistaisella osuudella  ja 

-  0,5 m  leveä  vasen piennar,  kolme  3,0 m, 3,5 m  ja  3,5 m  leveätä ajokais-
taa (vasemmalta lukien) sekä  1,0 m  leveä oikea piennar (kokonaisleveys 
lukuun ottamatta jalkakäytäviä olisi  11,5 m).  

Ranskalaisten tunnelinormien  (Anon. 1990)  mukaan  em.  poikkileikkausta 
käytettäessä kaksikaistaisen tien liikenteen nopeus ei tunnelissa laske, kun 
rikkoutunut ajoneuvo  on  pysäköity pientareelle. Kolmen ajokaistan poikki- 
leikkauksessa nopeus hieman alenee oikeanpuolimmaiseila kaistalla, kun 
epäkuntoinen ajoneuvo  on  pysäköity pientareelle. Normien  (Anon. 1990 a, 
s. 84)  mukaan pysäköimislevennyksiä ei tarvita näitä poikkileikkauksia käy-
tettäessä. Häiriöajoneuvon kohdalla liikenne sujuu yhtä monta autoa rinnak-
kain kuin muuallakin tunnelissa. Vinot'n vastauksen mukaan pysäköintileven-
nykset voivat periaatteessa  tulla  kysymykseen kolmikaistaisella osuudella. 
Tällöin niiden välimatka olisi noin  800 m.  

Norjan tienormit  (Anon. 1990 b)  suosittelevat  yksisuuntaiselle kolmikaistai-
selle tunnelitielle  3,25 m  ja kaksikaistaiselle  3,5 m  leveitä ajokaistoja. Mo-
lempiin suositellaan ajoradan kumpaankin reunaan  1 m  leveitä pientareita. 
Tosin lyhyisiin  alle  500 m  pitkiin tunneleihin suositellaan piennarleveydeksi 

 1,5 m.  Pysäköintilevennykset  on  tehtävä  200-500  metrin välein. 

Saksan tunnelinormeissa  (Anon. 1985)  suositellaan yksisuuntaiseen tunneliin  
3,5  metrin kaistaleveyttä. Oikealle  2,0 tai 1,5  metrin piennarkaistaa  ja  vasem-
malle  0,5 tai 0,25  metrin piennarta.  Jos  tunnelissa ei ole piennarkaistaa, 
tarvitaan pysäköimislevennykset noin  500  metrin välimatkoin. 

Itävaltalaisten tunnelitietojen  (Anon. 1981)  mukaan tulee ajokaistan levey-
den olla pitkissä yksisuuntaisissa tunneleissa normaalisti  3 m tai 3,5 m,  oike-
an pientäreen  0,75 m tai 1,0 m  ja  vasemman  0,5 m tai 0,25 m. Jos  tunneli 

 on  yli  1 km  pitkä, vaaditaan pysäköimislevennykset noin  850  m:n  välein. 
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Saadun vastauksen mukaan Alankomaissa suositellaan kaksiajorataisille kak-
sikaistaisille teille  3,5 m  leveitä ajokaistoja  ja ajoradan  kummallekin reunal-
le  0,55  m:n piennarta. Pysäköimislevennyksiä  ei tarvita.  

Belgian  vastauksen mukaan heidän tunnelinorminsa suosittavat tunnelipoik-
kileikkausta, jossa ei ole pientareita eikä jalkakäytäviä. Belgiassa suositel-
taisiin kahta vaihtoehtoista ajokaistaleveyttä, nimittäin noin  4,1 m:ä tai  noin 

 3,8 m:ä.  Ennen vuotta  1981  heillä tavallisimmat poikkileikkaukset olivat 
sellaiset, joissa  on 3 m:n tai 3,5  m:n ajokaistat  ja  0,9 m:n  jalkakäytävät reu-
noilla mutta ei pientareita. Pitkät  tunnelit  varustetaan pysähtymislevennyksin. 

Sveitsin tietojen mukaan tunnelitiet rakennetaan pientareettomiksi. Sveitsis-
sä  on ajoradan  vasemmalla puolella  0,8 m:n  ja  oikealla puolella  0,6 m:n 

 jalkakäytävä  tai  molemminpuoliset  0,75 m:ä  leveät jalkakäytävät. Pysäköinti-
levennykset vaaditaan  600-900 m:n välimatkoin.  

Edellämainittujen ulkomaisten kokemusten  ja käytäntöjen  perusteella voi-
daan tehdä seuraavia päätelmiä: 

-  Kustannussyistä pitkissä tunneleissa pyritään siihen, että poikkileikkaus 
ei ole tarpeettoman leveä. Välityskyvyn tulee kuitenkin säilyä, vaikka 
yksittäinen ajoneuvo olisikin rikkoutunut  ja pysäköitynä pientareelle  tai 
pysäköimislevennykseen. 

-  Jos  tien poikkileikkausta kavennetaan,  on kavennuksen  tapanduttava 
riittävän ajoissa ennen  tunnelin sisääntuloa;  vähintään  100 -150 m  ennen 

 (Anon. 1990 a, s. 45). 

-  Yleensä  on  käytössä  3,5  m.n kaistaleveys. Kolmekaistaisissa tunneleissa 
vasemmanpuolimmaisen ajokaistan  leveyttä voidaan kaventaa hieman 
esimerkiksi  3,0 m:iin. 

-  Jos  käytetään korkeintaan  1 m:n  levyistä oiekaa piennarta,  on  tunneliin 
tehtävä pysäkölmislevennykset. Pysäköimislevennysten välimatkasuosituk

-set  vaihtelevat maittain  200 m:stä 900 m:iin.  Ranskan suunnitteluohjeiden 
mukaan kolmekaistaisilla  tai leveämmillä  yksisuuntaisilla tunneliteillä ei 
kuitenkaan tarvita pysähtymislevennyksiä,  jos vasen piennar  on 1 m  le-
veä. Alankomaissa ei ole pysäköimislevennyksiä edes sellaisilla teillä, 
joilla piennarleveys  on 0,5 m. 

- Tunnelipoikkileikkauksen  yksityiskohtaisen suunnittelun  on  perustuttava 
tarkasteluun, jossa tarkistetaan riittääkö tunnelileveys tilanteessa, jossa 
rikkoutunut ajoneuvo  on  tunnelissa pysäköitynä sille varatussa tilassa 
(Pera ym.,1987, Rietz ym.  1976  ja  Anon. 1990 a).  Esimerkiksi Ranskan 
normeissa  on  esitelty yksi tapa, miten tarkastelu voidaan tehdä  (Anon. 
1990 a). 
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6 PITUUSKALTEVUUS 

6.1  Ruotsi 

Ruotsalaisten Rietz ym.  (1976, s. 78)  mukaan enimmäispituuskaltevuus Pasi-
lanväylän tyyppisten teiden tunneleissa  on 5  %  ja vähimmäispituuskaltevuus 

 1 % tai  poikkeuksellisesti  0,25 % (kuivatussyistä).  Samassa lähteessä maini-
taan PIARC:n työiyhmän  4 suosittelevan,  että hyvin pitkissä tunneleissa 
pituuskaltevuus olisi korkeintaan  2 %. 

6.2  Norja 

Noijan tienormien  (Anon. 1990 b)  mukaan suurin sallittu nousu  on  tunne-
leissa  yleensä sama kuin avoimella tiellä. Kun  tunnelin  pituus  on  yli kilo-
metrin, ovat enimmäisnousukaltevuudet kuitenkin taulukoiden  2  ja  3  mukai-
sia. 

Taulukko  2.  Enimmäisnousukaltevuus kaksisuuntaisen  liikenteen tunnelissa 
 (Anon. 1990 b) 

KVL 	 0-1.500 	1.500  - 5.000 
Enimmäisnousukaltevuus 	 8 % 	 7 % 

Jos  käytössä  on nousukaista,  voidaan taulukon  2  arvoja nostaa  1  prosent-
tiyksiköllä. 

Taulukko  3.  Enimmäisnousukaltevuus  kaksi  + kaksikaistaisessa  tunnelissa  (Anon. 
1990 b)  

KVL 	 0-1.500 	1.500-5.000 	5.000-25.000  
Enimmäisnousukaltevuus 	8 % 	7 % 	6 % 

K•VL:een  raja-arvoja voidaan nostaa  25  prosentilla, kun tunnelitie sijaitsee 
taajama-alueella.  Sillä  tällöin tielle  on  tyypillistä aamu-  ja iltapäiväruuhka 

 sekä raskaan liikenteen pieni  alle  7 %:n  osuus. 

Kun KVL  on  suurempi kuin  3.000  ajoneuvoa  ja  mäki  on  yli kilometrin pitui-
nen sekä nousukaltevuus jyrkempi kuin  6 %,  rakennetaan nousukaista. Nou-
sukaista aloitetaan kohdasta, jossa henkilöautoliikenteen  ja  raskaan liiken-
teen nopeusero  on 15 km/h. 
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Jyrkissä tunneleissa  syntyy suuria nopeuseroja myös alamäissä. Käytännössä 
tämä merkitsee sitä, että tarvitaan kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan, 
kun liikennemäärä saavuttaa kriittisen määrän  (Anon. ,1990 b).  

Taajama-alueilla, joilla raskaan liikenteen osuus  on  alle  7  %,  vaaditaan  2+2 
 ajokaistaa  pitkiin  ja jyrklciin tunneleihin,  kun riskiluokka  on D  (riskiluokkien 

määritys  kappaleessa  4.1,  kuvassa  1).  

Lundebrekken  (1989)  mukaan ei ole riittävää kokemusperäistä aineistoa, 
jonka perusteella voisi ennustaa mandolliset ongelmat, jotka syntyvät, kun 
pystygeometriaa jyrkennetään tavanomaisesta. Parhaat kohteet, joista ver -
tailutietoja kerätään, ovat Ellingsøy-  ja Valderøytunnelit.  Molemmissa  on 

 enimmäispituuskaltevuutena  8,5  %.  Monien mielestä ne ovat liian jyrkkiä. 
Monessa Ellingsøytunnelin onnettomuustapauksessa  on  ollut piirteitä, jotka 
viittaavat siihen, että jyrkkyys  on  osasyyllinen  suureen onnettomuustaajuu

-teen. 22  kuukauden kuluessa  on  tunnelissa tapahtunut  8  poliisin tietoon tul-
lutta onnettomuutta, joista  4 on  johtanut henkilövahinkoihin. Tämä  on  noin 

 0,7  henkilövahinkoa  miljoonaa ajokilometriä kohti, joka  on  selvästi korkeam-
pi kuin tunneliosuuksilla normaalisti. Valderøytunnelissa tilanne  on  lähem-
pänä normaalia. Näiden kanden  tunnelin  välistä onnettomuusmääräeroa  on 

 vaikea selittää. Ellingsøytunnelissa  on 700  ajon/vrk  enemmän liikennettä kuin 
Valderøytunnelissa. Ellingsøytunnelin onnettomuudet eivät tapandu jyrkim-
mässä  mutkassa,  vaan pääasiallisesti suoralla osuudella  tunnelin  alimmassa 
kohdassa, 

Suurin syyllinen onnettomuuksiin Lundebrekken  (1989)  mukaan  on  luulta-
vasti korkea nopeustaso  ja  tien  pinnan  pieni kitka. Mittausten mukaan kitka- 
kertoimet ovat joillakin osuuksilla selvästi pienempiä kuin tiellä tavallisesti. 
Selityksenä ilmiöön voi olla pöly  ja dieselajoneuvojen  noki- sekä öljypääs-
töt. Märällä kelillä tien  pinta  saattaa tällöin olla hyvin liukas. Jyrkissä ylä-
mäissä lisääntyvät raskaiden ajoneuvojen päästöt huomattavasti. Koska toi-
saalta molemmissa tunneleissa  on  todettu pieniä kitkakertoimen arvoja, olisi 
luultavaa, että niiden onnettomuusmäärät olisivat lähempänä toisiaan. 

Lundebrekken  mukaan Ellingsøy-  ja Valderøytunnelit  ovat olleet liian vä-
hän aikaa käytössä, jotta voitaisiin tehdä lopullisia päätelmiä. Kokemukset 
kuitenkin osoittavat, ettei ole syytä hyväksyä yli  6-8 %:n  pituuskaltevuuk

-sia.  Nopeus kasvaa,  jos  ei  koko  ajan jarruteta, kun ajetaan alamäkeä, joka 
 on  jyrkempi kuin  8  %. Liikennemäärän  kasvaessa saattaa onnettomuusriski 

myöhemmin kohota liian suureksi. Riskiä aiheuttaa myös  se,  että raskaat 
ajoneuvot ajavat mäissä yleensä hitaammin kuin muut, jolloin ohitustarve 
tulee suureksi (Lundebrekke  1989, s. 3-4).  
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6.3  Itävalta  

Tunneleissa  käytössä olevat pituuskaltevuudet vaihtelevat paljon,  ja  määräy-
tyvät yleensä maasto-olosuhteiden mukaan. Moottoriteillä suurin nousukalte-
vuus  on 4 % (Assingberg-tunneli). Valtateillä tunnelien pituuskaltevuudet 
vaihtelevat O:sta 5,0:een  prosenttiin, jyrkimmässä kohdassa  on  jopa  9,5  pro-
sentin nousu. Tavallisilla maanteillä esimerkiksi Nassfelderin maantiellä  on 

 tunnelissa  7,5  prosentin pituuskaltevuus. Yksi hyvin lyhyt tunneli  on  raken-
nettu  8,4  prosentin pituuskaltevuuteen. Yksityisteiden tunneleita  on  rakennet-
tu jyrkempiinkin paikkoihin - jopa  17  prosentin nousulla. 

Jotkin  tunnelit  on  toteutettu pituusleikkaukseltaan taiteproflulisina - suu- 
aukot alempana keskikohtaa, jotta vedet valuisivat pois tunnelista. Seuraa-
vassa luettelossa  on  esitetty joidenkin tällaisten tunneliteiden nousu-  tai 
laskukaltevuuksia  ja pyöristyskaaren säde:  

Tunneli Kaltevuus % Pyöristyssäde  m 
Loibi  +0,3 	... —1,3 R  =  15.000 
Felbertauern +  1,67  ... -  1,5, -0,5 R  =  10.000 
Tauern  +1,5 
Katscberg +  1,5 
Gleinalm  +0,96 ... —0,5 R  =  25.000 
Arlbergstrassen +  1,67 ... —1,3 R  =  20.000 
Pfänder  +0,4 	... —0,5 R  =  25.000 

Ajoradan  kuivatus määrää myös tunnelissa viettokaltevuuden vähimmäisar
-von,  josta seuraavat ajoradalle vaadittavat pituus-  ja sivukaltevuudet.  Itäval-

lassa vähimmäiskaltevuus  on 0,3  prosenttia. Pituuskaltevuuden enimmäisarvo
-ja  rajoittaa raskaiden ajoneuvojen mäennousukyky. Suurimmat nousukalte-

vuudet ovat tällöin edellämainitut: moottoritietunneleissa  4,0  %, valtatietun-
neleissa  5,0 %, maantietunneleissa 8,4 %  ja yksityistietunneleissa  17,0 %. 

6.4  Ranska  

Kuivatussyistä  tulisi vastamäessä pyrkiä vähintään  0,2-0,4 %:n pituuskalte-
vuuteen.  Mikäli mandollista nousukaltevuus ei saa olla suurempi kuin  2  %,  
jos  tunneli  on  yli  400 m  pitkä.  Raja  johtuu päästö-  ja liikenneturvallisuussyis

-tä. Usäksi  raskaiden ajoneuvojen nopeus putoaa huomattavasti jyrkemmässä 
vastamäessä. 

Myötämäessä  yksisuuntaisessa tunnelissa pituuskaltevuus vaikuttaa tuuletuk
-seen  ja nopeustasoon. Myötämäissä  noudatetaan samoja ohjearvoja kuin 

avoimella tiellä. 
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6.5  Iso-Britannia  

Megaw  ja  Barlett (1982)  esittävät, että pituuskaltevuuden ei tulisi ylittää  3 
%:a. 5:n  ja  jopa  6 %:n  pituuskaltevuus  on  kuitenkin hyväksyttävissä varsin-
kin,  jos  ylämäkeen  on  vähintään kaksi ajokaistaa suuntaansa. Kuivatussyistä 
tulisi tiellä olla vähintään  0,25 %:n  kaltevuus.  

6.6  Yhteenveto 

Useimmissa maissa saatujen kokemusten mukaan voidaan tunneleissa hy-
väksyä  5-6 %:n  nousukaltevuudet  (luvut  6.1, 6.2  ja  6.5). On  kuitenkin toi-
vottavaa, ettei pituuskaltevuus olisi suurempi kuin  2-3  %  (ks. luvut  6.4  ja  
6.5). 

Jos  pituuskaltevuus  on  suuri, tarvitaan vähintään kaksi kaistaa suuntaansa 
raskaiden ajoneuvojen  ja  henkilöautojen välisestä nopeuserosta johtuen (luku  
6.2).  

Kuivatuksellisista  syistä tulisi olla vähintään  0,3 %:n  pituuskaltevuus  (luvut 
 6.1, 6.4  ja  6.5). 

7  PYSTY-  JA VAAKAGEOMETRIA, 
NÄKEMÄVAATIMUKSET JA MITO1TUSNOPEUS 

7.1  Ruotsi 

Ruotsalaiset Riezt ym.  (1976, s. 79-80)  ovat määrittäneet minimipyöristys-
säteet  ja -kaarresäteet tunneleille katutyypin  mukaan.  On  esitetty myös sopi-
vat avarrukset  ja  niiden tarve sisäkaarteen tunneliseinässä. Avarruksen  on 

 oltava  0,25 m  kun kaarresäde  on 100— 150 m.  Suurempisäteisissä  kaarteissa 
ei tarvita avarrusta  (1976, s. 81).  

Mitoittava pysähtymisnäkemä  eri pituuskaltevuuksilla käy ilmi kuvasta  16 
 (Riezt ym.  1976, s. 30-32).  Matka  on  samalla mitoitusnäkemä,  jos  on  kysy-

myksessä kaksisuuntainen tunneli, jossa ohittaminen  on  kielletty. 
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Kuva  16. MitoituspysähtymLnäkemä  eri  pituuskaltevuuksilla,  kun  mitoitu.snopeus 
 on 70 km/h  (vasemmalla)  ja  90 km/h  (oikealla)  Rietzin ym.  (1976)  mukaan-.  

7.2  Norja  

Pyöristyskaarien  säteet 

Tunneliteillä  kiinnitetään eniten huomiota koveriin pyöristyskaariin. Taulu-
kossa  5 on  esitetty suositeltavat koverien pyöristyskaarien säteet eri mitoi-
tusnopeuksille. Arvot koskevat valaistua tunnelia,  ja  aiheutuvat ajomuka-
vuustavoitteesta (korkeintaan  0,5  mIs2).  

Taulukko  5. Koveran pyöristyskaaren sädesuositus  eri  mitoitus nopeuksille 
 (Anon. 1990 b). 

Mitoitusnopeus  (km/h) 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 
Kovera pyöristyssäde  (m) 	140 250 390 560 760 990 1 250  

Loivassa koverassa pyöristyksessä kuijettajan  on  hankala havaita siirtymää 
laskusta nousuun. Tämä saattaa aiheuttaa tahatonta nopeuden hidastumista, 
joka voi laskea tien välityskykyä  ja  lisätä peräänajo-onnettomuuksia. 

Taitekohta voidaan ilmoittaa liikennemerkillä  (nr  104)  »Bratt  bakke»  eli 
 (116)  »Jyrkkä ylämäki»  tai symbolimerkeillä  tunnelin  seinässä. 



Human factors solutions  -niminen norjalainen suunnittelutoimisto  on  kehitel-
lyt erilaisia ratkaisuja, joilla esimerkiksi  tunnelin seinämerkinnät  lisäisivät 
turvallisuutta. 

Oslotunnelissa  käytetään vinoa ellipsikuvioryhmää, jossa ellipsit ovat suu-
ruusjärjestyksessä jonossa. Alaspäin ajettaessa ellipsit ovat pienenevässä  ja 

 ylöspäin ajettaessa suurenevassa järjestyksessä. Lisäksi  alin  kohta  on  merkitty 
tunneliseinään tunnuksella  ja metrilukemana merenpinnantasosta  (Anon. 
1990 c).  

Kaarresäteet 

Näkemäolosuhteet määrittävät  pienimmän vaakakaarteen. 

Pienin kaarresäde saadaan lausekkeesta:  

R  =  L2/ 8 x B,  jossa  

L  = näkemälinjan  pituus metreinä; pysähtymisnäkemä  ja  
B  = kuijettajan  silmien etäisyys  tunnelin  seinästä (ks.  kuva  17).  

Kuva  17. Näkemä  tunne-
lissa  (Anon. 1990 b). 
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Tunneli, jossa  on kaksisuuntainen  liikenne, kuijettajan silmien sijaintikohta 
 on 1,1  metriä tienpinnan yläpuolella  ja  metrin etäisyydellä keskiviivasta sisä-

kaarteeseen päin. 

Yksisuuntaisen  tunnelin  vasempaan kaartuvassa  mutkassa  silmien sijainti- 
kohta  on  metrin etäisyydellä vasemman ajoradan vasemmasta reunasta,  jos 

 vasemmalla kaistalla voi esiintyä jonomuodostusta. 

Kaarteen mandollinen avarrus tehdään,  jos kaarresäde  on  pienempi kuin  
350 m.  

Eri pituuskaltevuuksien  ja mitoitusnopeuksien  mukaiset pysähtymisnäkemät 
 on  esitetty taulukossa  6.  

Pieni kaarresäde alamäessä voi aiheuttaa liikenneturvallisuudelle ongelmia 
- asiaa  on  käsitelty kappaleessa  11.2.  

Taulukko  6.  Vähimmäipysäh1yminäkemät  (m)  eri  pituuskaltevuuden  ja  mitoi-
tusnopeuden  arvoille  

Mitoitus- 
nopeus  km/h 

Pituuskaltevuus % 
(- 

=  lasku  ja  + 
—10 	—8 	—4 	0 	+4 

=  nousu) 
+8 	+10 

30 25 25 25 25 20 20 20 
40 40 40 35 35 35 30 30 
50 60 55 50 50 45 45 45 
60 80 75 70 65 60 60 55 
70 105 100 90 85 80 75 70 
80 135 125 115 105 100 90 90 
90 155 140 130 120 110 

100 170 155 145 

Mitoitusnopeus 

Kaarresäteet  vaikuttavat tunneleissa eniten näkemäolosuhteisiin. Ajodyna-
mukan puolesta tunnelissa voidaan ajaa suurempaa nopeutta kuin mitoitus-
nopeus. Mitoitusnopeus  on  valittava pitkissä tunneleissa teillä yleisesti käytet-
tyyn nopeusrajoitukseen sopivaksi, ts. vähintään  80 km/h.  Lyhyissä tunneleis

-sa ja  taajama-alueilla voidaan mitoitusnopeus valita sille tielle sopivaksi,  jolle 
 tunneli tulee. 



7.3  Itävalta  

Osa  Itävallan tunneleista  on  linjaukseltaan  suoria. Useimmat tunnelitiet ovat 
kuitenkin kaarteiden  ja  suorien yhdistelmiä, jolloin pitkissä tunneleissa  on 

 yleensä pitkä yhdistävä suora  (Anon. 1981).  

Seuraavassa  on  esitetty pienimmät Itävallassa käytössä olevat tunneliteiden 
kaarresäteet: 

Moottoritiet: 
Pikatiet: 
Valtatiet: 

 Maantiet: 
Yksityistiet:  

R 
300 m  -  5.000 m 
450 m  -  1.500 m 
150m— 450m 
35 m  - -  
70m— 250m  

Alla  on  lueteltu joidenkin tunnelien kaarresäteitä tunnelien suuaukoilla:  

Tunnelin  nimi Kaarresäteet  m  
Pituus  km  Sisäänkäynti 	Ulostulo 

Loibi  1,57 350 	 450  
Felbertauern  5,40 250 	 250  
Tauern  6,40 350 	500  
Katchberg  5,37 850 	3.000  
Ofenauer  1,39 1.500  läpi  tunnelin 
Hiefler  2,00 3.000  läpi  tunnelin 
Arlbergstrassen  13,98 1.500 	2.000  
Pfänder  6,72 1.500 	1.500  
Klamm  1,58 350 	suora  

7.4  Sveitsi  

Alle  200  metriä pitkät  tunnelit linjataan  suoriksi mikäli mandollista. Myös 
pidemmät  tunnelit  on  pyrittävä linjaamaan siten, että varsinainen tunneli- 
osuus  on  suora. Tällöin tunneli  on  rakennusteknisesti  helpompi toteuttaa 
samalla tunnelipoikkileikkauksella. Ulostuloaukko  on  kuitenkin syytä sijoit-
taa kaarteeseen, jottei kuljettaja häikäisty  jo  etäältä kirkkaan suuaukon päi-
vänvalosta (Hurni,  T. 1982).  
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7.5  Ranska 

Ranskan tunnelinormeissa  on  kaksi Pasilanväylän tapaukseen sopivaa  tie- 
tyyppiä: kaupunkimoottoritiet (tyyppi  A)  ja  muut nopeat kaupunkien tieyh- 
teydet (tyyppi  U).  Näille suositellut kaarresäteiden arvot  on  esitelty taulu- 
kossa  7 (Anon. 1990 a, s. 26-28).  

Taulukko  7.  Kaairesäteet kaupunkimoottoriteille  (tyyppi  A)  ja  muille nopeille 
kaupunldyhteyk.sille (tyyppi  U) (Anon. 1990 a;  s.26).  

Tietyyppi  ja  nopeus-  U 60 	U 80 A 80 A 100  
rajoitus  (km/h) 
Kaarresäteen minimiarvo  120 m 	240 m 240 m 425 m 
(kallistus  5  % tyypissä A) 
Kaarresäde minimiarvo  300 m 500 m  
pienellä sivukaltevuudella 
Normaali kaarresäde, kun  200 m 	400 m 400 m 800 m  
ei ole sivukaltevuutta 

Näkemämatkojen  tulee täyttää vähintään taulukon  8  mukaiset pysähtymisnä- 
kemävaatimukset.  

Taulukko  8.  PysähiymLcnäkemä  eri nopeuksilla  V  (todelliset nopeudet)  (Anon. 
1990 a, s. 28).  

Nopeus  (km/h) 	 140 120 	110 	100 80 60 	40 

Pysähtymisnäkemä,  kun kaarre- 
säde  R (m)  >  SV  V (km/h) 320 230 	190 	160 105 70 	40 

Pysähtymisnäkemä,  kun kaarre- 
säde  R (m)  <  SV  V (km/h) 390 280 	225 	180 120 80 	45 

Pysähtyrnisnäkemä  kuivalla 
tienpinnalla,  kun  R  >  5V 125 	110 75 55 	35  

Näkemälinjan  pituudella  ja kaarresäteellä ja kuijettajan  silmän etäisyydellä 
 tunnelin  seinästä (sisäkaarteen seinästä)  on  seuraava riippuvuus:  

R = d2  / 8e,  jossa  

R = kaarresäde (m), 
d = näkemän  pituus  (m)  ja  
e = kuijettajan  silmän etäisyys  tunnelin sisäkaarteen  seinästä  (kuva  18). 
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Kaarresäde  R  ja  kuijettajan  silmän etäisyys tunnelinseinästä  e  määrittelee 
näkemän pituuden,  jota  verrataan nopeustason vaatimaan pysähtymisnäke-
mään (taulukon  7). Jos  pysähtymisnäkemävaatimusta  ei pystytä täyttämään, 

 on  nopeustaso  saatava alemmaksi  tai  lisättävä silmän etäisyyttä tunneliseinäs
-ta  (esimerkiksi avartamalla tunnelipoikkileikjcausta kaarteessa).  
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Kuva  18.  Näkemä tunne1isa  (Anon. 1990 a).  

Taulukon  9  avulla voidaan tarkastella eri nopeuksia  ja  kaarresäteitä. 

Pysähtymisnäkemäa  muutetaan eri pituuskaltevuuksia vastaavaksi taulukon 
 10  mukaisesti  (Anon. 1990 a, s. 23-35).  

Lähteen  (Anon. 1990 a)  mukaan  on  mitoitusnopeutta  (ranskaksi vitesse  de 
reference)  yleensä syytä laskea tunneliosuudella hieman verrattuna muuhun 
tieosaan.  Tämä koskee erityisesti moottoritieolosuhteita (yksisuuntaisissa 
tunneleissa). 

Mitoitusnopeudesta  päätettäessä  on  seuraavat tekijät otettava huomioon: 
- tieosan tyyppi, 
-  liikenneolosuhteet  ja  liikenteen koostumus,  
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- liittymäolosuhteet (liittymis-  ja erkanemisramppien  sijainti, valo-ohjattu-
jen liittymien esiintyminen, pituusleikkaus jne., 

-  tunnelin ja tunnelisisäänkäyntien pituusleikkaus, 
- poikkileikkaus, 
- häikäistymisolosuhteet  sisään-  ja ulostulossa, 
- näkemäolosuhteet (ilmanvaihto,  ja  valaistus) sekä 
- kaarresäteet  ja näkemäolosuhteet.  

Taulukko  9.  Vaadittava etäisyys kuijettajan silmä.stä  e (m)  tunnelin  seinään no-
peuden  v (km/h)  ja kaarresäteen  R (m)  funktiona.  

V  OaiVli)  V  (kiivh) 

Rm  40 60 80 100 110 40 60 80 100 110  Rm  

100 2,5 8 18 40,5 63,3 1,1 2,5 5,8 

150 1,7 5,3 12 27 42,2 1 2,3 5,3 7,5 600 

2(X) 4 9 20 31,6 0,9 2,1 4,9 6,9 650 

30 0,8 3,2 7,2 16,2 3,3 0,9 2 4,6 6,4 700 

300 2_:. v_;  6 13,5 21,1 0,8 1,8 4,3 6 750 

350 1,7 5,1 11,6 18,1 0,8 1,7 4 5,6 800 

400 1,5 10,1 15,8 1,6 3,8 5,3 850 

450 1,4 3,1 10,1 15,8 1,6 3,8 5,3 850 

500 1,2 2,8 12,7 1,4 3,4 4,8 950  

Taulukko  10. Pysähtymisnäkemän  muuttaminen eri pituuskaltevuuksia vastaa-
vaksi. Pidennys sekä lyhennys metreinä  (Anon. 1990 a, s. 33).  

Hastighet 
(km/h) -6 -4 -2 

Lutning (%)  
0 +2 +4 +6 

110 35 22 10 0 -9 -16 -22 
100 29 16 6 0 -7 -11 -15 
90 16 11 4 0 -5 -8 -9 
80 11 7 4 0 -3 -6 -8 
70 7 5 3 0 -2 -3 -7 
60 4 3 2 0 -1 -1 -4 
50 2 1 1 0 -1 -1 -2 
40 1 1 1 0 -1 -1 -1  

Taulukossa  11 on  esitetty nopeussuositukset eri tietyypeille, kun  em.  tekijät 
 on  otettu huomioon.  Jos  tunnelissa ilmoitetaan jokin suositusnopeusalue, 
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tulee varmistua  tunnelin geometriasta  sekä siitä, että kaikki ajoneuvot (eri-
tyisesti raskaat) pystyvät noudattamaan suositusta. 

Taulukko  11. Mitoitusnopeudet tunneleissa (Ian/h) (Anon. 1990 a, s. 19). 

Tietyyppi  Tien mitoitus- Suositeltu enimmäisnopeus  
nopeus tunneliosalla  

Moottoritie  120 100 tai 80-120 1,2  

yksisuuntainen  100 80 tai 70...90 1  

liikenne  80 60 tai 80 
60 60 

Kolmekaistainen  vaihtelee  60 tai 80  riippuu sisään- 
kaksisuuntainen  tie tuloaukon  muo- 
dosta 
Kaksikaistainen  vaihtelee  40 tai 60  riippuu sisään- 
kaksisuuntainen  tie tuloaukosta  

1) Nopeusaluesuositus  
2) koskee lyhyitä tunneleita  

7.6  Iso-Britannia  

Megawin  ja Barlettin  (1982 2. 135)  mukaan tulisi suoraa tielinjaa välttää 
tunnelissa, koska tällöin ulostulo saattaa tapahtua suoraan päin aurinkoa, 
kun aurinko  on  matalalla. Siksi ulostuloaukko tulisi sijoittaa kaarteeseen. 
Häikäisyä voidaan estää myös erilaisella häikäisysuoj  illa.  

7.7  Kyselyn tulokset  

Tunneliteiden  vaaka-  ja pystygeometria  on samalainen  kuin avoimenkin 
tieosan. Tunnelipoikkileikkauksen avartaminen sekä pysty- että vaakasuun-
nassa toteutetaan tarpeen mukaan,  jos näkemäolosuhteet  sitä vaativat. Vaa-
kageometrian aiheuttaa avartamistarpeen, mikäli joudutaan käyttämään  kovin 

 lyhyitä kaarresäteitä. Yleensä materiaalista käy ilmi, että tunneliosuudella 
suositaan suoraa linjausta. Seuraavaan asetelmaan  on  koottu saadut vastauk-
set: 

Tunneliteiden  vaaka-  ja pystygeometrian minimiarvoja:  

Alankomaat  80 km /h  teillä 
-  min. kaarresäde 250 m 
-  min.  kupera pyöristyskaaren säde  4.500 m 
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-  min. kovera pyöristyskaaren  säde  550 m 
- pysähtymisnäkemä  105 m 
70 km/h  teillä 
-  min. kaarresäde  185 m 
-  min.  kupera pyöristyskaaren säde  3.000  rn 
-  min. kovera pyöristyskaaren  säde  400  ffi  
- pysähtymisnäkemä  80  ffi  
60 km/h  teillä 
-  min. kaarresäde 130 m 
-  min.  kupera pyöristyskaaren sAde  1.650 in 
-  min. kovera pyöristyskaaren  säde  300 m 
- pysähtymisnäkemä  65 m 
Koveran pyöristyskaaren vähimmäisarvo  poikkeaa avoimen 
tieosan vähimmäisarvoista, jotka ovat esteettisyyssyistä: 
- 8OkmIh>9.000m 
- 7Okm/h>6.000m 
- 6økni/h>3.300m  

Australia 	Ei muuta mainintaa kuin, että nopeusrajoitus  on 60 km/h,  
jolloin suunnittelussa käytetty mitoitusnopeus  on 70 km/h.  

Belgia 	80 km/h 
- maks. pit.kalt.  6 % 
- maks. sivukalt. S % 
- min. kaarresäde 260 in (250 —540 m) 
-  min. pyöristyssäde 3700 m 
- näkemä  130 in  
60km/h 
- maks. pit.kalt.  7-8 % 
- maks. sivukalt. 6 % 
-  min. kaarresäde 130 m (130-300 m) 
-  min. pyöristyssäde 1200 m  
kaupunkialueella 
-  min.  kupera pyöristyssäde  750  rn 
-  ja kovera  500 m 
- näkemä 70 in  

Itävalta 	Moottoriteilä maks. pit.kalt.  4 % 
Valtateillä maks. pit.kalt.  5  % (on  kyllä  joskus jopa  9,5  %) 
Moottoriteillä min. kaarresäteet 300 m - 5.000 m 
Valtateilä  min. kaarresäteet 150 m-450  ni 

Kanada 	Tavoitteena sama pysty-  ja vaakageometria  kuin avoimella 
tiellä.  Jos  joudutaan käyttämään pienempiä arvoja, niin  no-
peusrajoitusta  alennetaan. 
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Norja 	Käytössä  5  % pituuskaltevuuksia. Min. kaarresäde 150 160 
m,  jolloin kaarteessa tarvitaan avarrusta. 

Ranska 	Nopeusrajoitus  80 km/h 
-  mm. kaarresäde 240 m  normaali  min. 425 m 
-  min.  kupera pyöristyssäde  3.000 m 
- min. kovera pyöristyssäde 1.000 m 
- pysähtymisnäkemä 105-120 m 

 Nopeusrajoitus  60 km/h 
-  min. kaarresäde 120 m  normaali  min. 240 m 
-  min.  kupera pyöristyssäde  1.500 m 
- min. kovera pyöristyssäde 800 m 
- pysähtymisnäkemä 70-80 m  

Saksan liittotasavalta 
Samat kuin avoimella tiellä 

Sveitsi 	Samat kuin avoimella tiellä 

Näkemävaatimukset 

Postikyselyssä  kysyttiin, mitkä ovat näkemävaatimukset tunneliosuudella,  ja 
 miten ne  on  järjestetty. Kysymys olisi  tullut  laatia toisin,  sillä  ainakin saksa-

laiset  ja  sveitsiläiset ymmärsivät asian valaistuskysymyksenä. 

Ilmeisesti pysähtymisnäkemä määräytyy samoin perustein kuin avoimellakin 
tieosalla, koska normeistakaan ei yleensä käy ilmi mitään erityistä. Seuraa-
vassa  on esitytty  kyselyn antamat tulokset: 

Näkemävaatimukset:  

Alankomaat Kuperassa taitteessa näkemävaatimukset ovat: 
- 	 l2Okm/h>150m 
- 	 lOOkm/h>125m 
- 9Okm/h>115m 
Koverassa  taitteessa näkemävaatimukset ovat: 
- 	 l2Okni/h>245m 
- 	 lOOkmJh>160m 
- 9Okm/h>135m  

Australia 	80 m  

Belgia 	80 km/h on näkemä 130 m 
60 km/h on näkemä 70 m 
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Itävalta  

Kanada 	80 km/h on näkemä 140 m 
70 km/h on näkemä 100 m 
60 km/h on näkemä  85 m 
Jos näkemä  ei ole muuten riittävä, voidaan jalkakäytävää 
leventää 

Norja 

Ranska 	Lasketaan kaavasta  d2  = 8 x R x e 
d = pysähtymisnäkemä (m), 
r = kaarresäde (m)  ja  
e =  etäisyys kuijettajan silmästä  tunnelin semämään  
Jos näkemäetäisyys  ei ole riittävä, avarretaan tunnelia, piden-
netään kaarresädettä  tai  alennetaan nopeusrajoitusta. 
Pysähtymisnäkemät ovat: 
-  80 km/h min. näkemä on 105-120 m 
-  60 km/h min. näkemä on 70— 80 m  

Saksan liittotasavalta 
Mainitaan  vain  oikea valaistus 

Sveitsi 	Mainitsevat  vain  valaistuksen keinot. Nähtävä kohde  on  mitoil- 
taan  20 x 20 x 20 cm:n  kokoinen  

7.8  Yhteenveto  

Tunnelitie  voidaan yleensä linjata vapaammin kuin maanpinnalle rakennet-
tava  tie.  Usein tunneli tehdään, kun vaihtoehto  on  huono linjaus. Tällöin 

 tie  viedään tunnelissa läpi esimerkiksi jonkin maastoesteen. Linjaus-  ja ta-
sauselementit  on  mandollista valita näkemien  ja ajomukavuuden  kannalta 
riittäviksi. Kaupunkialueella, kun  tie  rakennetaan tunneliin esimerkiksi ympä-
ristösyistä, sitä ei voida aina linjata vapaasti, vaan elementeissä joudutaan 
käyttämään pieniä arvoja. 

Näkemävaatimukset  ovat tunnelissa samat kuin avoimellakin tieosalla  ja 
 määräytyvät mitoitusnopeuden mukaan. Sisäkaarteen tunneliseinä lyhentää 

näkemää,  jos  joudutaan käyttämään hyvin lyhyttä kaarresädettä. Tällöin 
tunnelia avarretaan sisäkaarteesta vaadittavan pysähtymisnäkemän aikaan-
saamiseksi.  

Jos tunnelipoikkileikkauksen pinta -alaa ei muuteta kaarteessa,  on kaarresä-
teen  oltava vähintään seuraavan lausekkeen mukainen: 
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R  =  L2/8 x B,  jossa  
R  = kaarresäde,  
L  =  vaadittavan pysähtymisnäkemän pituus metreinä  ja 

 B  = kuijettajan  silmän etäisyys tunneliseinästä. 

Norjassa havaitsijan etäisyys  B  tunnelin  seinästä mitataan oikealle kaarret-
taessa oikealta ajokaistalta metri kaistan kaistaviivasta oikealle  ja  vasemmal-
le kaarrettaessa vasemmalta kaistalta metri vasemmasta reunaviivasta oi-
kealle. 

Sveitsin  ja  Itävallan suunnitteluohjeisto suosittelee tunneleihin suoraa  lm-

jausta.  Pitkän  tunnelin ulostulo  tulisi Sveitsissä sijoittaa kaarteeseen  ja  Itäval-
lassa molemmat suuaukot. 

Koveran pyönstyskaaren vähimmäisarvon  määrittää ajomukavuus  (0,5  m/s2), 
 jolloin  tunnelin  laki ei muodostu näkemäesteeksi. Loivassa koverassa pyöris-

tyskaaressa kuijettajan  on  vaikea havaita laskun loppua  ja  nousun alkua, 
joten mielikuva taitekohdasta  on  luotava muuten, esimerkiksi seinämaalauk

-sin. 

8 LII ITYMÄT -  LIITTYVÄT  JA ERKANEVAT RAMPIT 

8.1  Yleistä 

Tielemans  (1987)  käsittelee erkanevien  ja  liittyvien  ja erkanevien ramppien 
 ongelmaa yleisesti. Hänen mukaan niitä  tai  oikeammin erkanevaa  ja  liitty-

vää liikennevirtaa tulisi välttää sekä sisällä tunnelissa että suuaukkojen lähei-
syydessä mikäli mandollista.  

8.2  Ruotsi 

Rietz ym.  (1976)  toteavat, että kaistanvaihtotarvetta voidaan vähentää  sillä, 
 että kaistat, jotka muuten yhtyisivät ennen tunnelia  tai  tunnelissa viedään 

 tunnelin  läpi.  Jos  välittömästi  tunnelin  jälkeen  on  kaistanvaihtoja  tai  erkane
-via  ramppeja,  tulee liikenne ohjata oikeille kaistoille  jo  ennen tunnelia.  

8.3  Norja 

Norjan tienormien  (Anon. 1990 b)  mukaan liittymiä tulee välttää tunneleissa. 
Joskus  on  kuitenkin parempi rakentaa hyvin suunniteltu liittymä tunneliin 
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kuin huono liittymä juuri ennen tunnelia. Normeissa käsitellään myös kolmi
-ja nelihaaraisten liittymien  sekä eritasoliittymien suunnittelua. Tämän tutki-

muksen toimeksiannon piiriin kuuluvat  yam  kokemukset eritasoliittymien  er-
kanemis- ja liittyrnisramppien  toiminnasta. 

Eritasoliittymiä  käytetään suurehkoilla liikennemäänilä. Niitä suunniteltaessa 
tunneleihin,  on  pyrittävä tulokseen, jossa kaistanvaihtotarve tunnelissa olisi 
mandollisimman pieni. Toisaalta kaistanvaihtokielto ei ole tunnelissa tarpeel-
linen.  

Jos  liittyvällä  rampilla  on  suurempi liikenne kuin  1.200  ajoneuvoa mitoitus-
tunnissa,  on  harkittava  rampin  viemistä omana kaistanaan läpi  tunnelin. 
Poistuvalle  liikenteelle  on  harkittava omaa kaistaa,  jos  on  odotettavissa jono- 
muodostusta erkanevaan ramppiin. 

Liittyvä ramppi päättyy kiihdytyskaistaan.  Sen  tulee olla vähintään  50 m 
 pitempi kuin vastaavassa avoimella tiellä, koska näkemäolosuhteet ovat tun-

nelissa huonommat. Liittyvä ramppi ei saa ulottua suuaukkoon asti. 

Pieniliikenteinen erkaneva ramppi  ei tarvitse hidastuskaistaa, kun  sen säde 
 on  suurempi kuin  50 m  ja sillä  on  siirtymäkaari. Pienemmilä kaarresäteillä 
 tai  suurilla liikennemäärillä tarvitaan erkanevassa rampissa hidastuskaista. 

Erkanevaa  kaistaa ei tule aloittaa pysähtymisnäkemää lähempänä  tunnelin 
 suuta. Hidastuskaista voi alkaa johdatuskaistana  tunnelin suulta,  mutta voi 

myös kokonaisuudessaan sijaita tunnelissa sisällä. Hidastuskaistan pituutta 
lisätään  20  m:llä,  jos johdatuskaista  tulee tunneliin  ja  50  m:llä,  jos  johdatus- 
kaista ylettyy  tunnelin suuaukon  ulkopuolelle.  Jos  hidastuskaista  sijoitetaan 
tunneliin,  on  tunnelipoikkileikkausta avarrettava,  jotta saadaan tilaa opas- 
teille ajokaistojen  ylle. 

Normeissa  mainitaan myös, että tunneliramppeihin  on  tehtävä avarrukset 
sisäkaarteisiin, jotta saavutetaan riittävä vapaa näkemä kaarteessa.  Rampin 
kaarresäteen  tulisi olla vähintään  50 m. 

8.4  Saksan liittotasavalta  

Kayser,  Baltzer  ja  Leven (1985)  ovat tutkineet liikennekäyttäytymistä  ja 
 analysoineet onnettomuuksia erkanemis-  ja liittymisrampeilla  yksisuuntaisen 

liikenteen tunneleissa. Pääasiassa  he  ovat tutkineet RAL-K2:n (Richtlinien 
für  die  Anlage  von Land-strassen)  mukaisia erkanemis-  ja liittymisramppe-
ja,  jotka  on  esitetty kuvissa  19  ja  20.  
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'I  

Ramppien  muodon valintaan vaikuttaa liikennevirta. Yleensä kiilamaiset 
liittymisrampit johtavat liikenneturvallisuudelta huonoon tulokseen. Syy  on 

 päätien liikennevirran  ja kiihdytyskaistan  liittyvän liikennevirran välinen suuri 
nopeusero. Ajoneuvojen nopeuserot ovat suuret  ja  hyväksytyt aikavälit  alle 

 1  sekunnin. Muut liittymisramppityypit yleensä heikennä liikenneturvallisuut-
ta. Erkanemisrampit eivät heikennä liikenneturvallisuutta. 

Onnettomuusanalyysit  osoittavat, että rampit eivät ole tunnelissa avoimen 
tien vastaavia vaarallisempia.  

Kayser,  Baltzer &  Leven (1985)  esittävät ramppien muodoile seuraavia 
vaatimuksia: 

Erkanemisrampit: 
- Erkaneminen  on  voitava havaita selvästi päätieltä. 
- Hidastuskaistan  on  oltava riittävän pitkä. 
- Johdatuskaistan  loppu  ja hidastuskaistan  alku  on  osoitettava merkin-

nällä. 
- Linjauksen  on  noudatettava ajodynamiikkaa. 
Liittymisrampit: 
- Liityntärampilta  on  oltava hyvä näkyvyys päätielle  (kuva  21)  
- Liityntä  rampin  tulee olla riittävän pitkä, jotta liittyvät ajoneuvot voivat 

sopeuttaa nopeutensa päätien ajoneuvojen nopeuteen  ja aikaväleihin. 
-  Liittyvän ajoneuvon  on  voitava sopeuttaa nopeutensa päätien ajoneuvoi - 

hin rampilla  jotta tarpeettomilta kaistanvaihdoilta päätiellä vältytään. 

Nokka  
iSOm bej  ER -Typen 	SuIkuaIueet7  kärki  
250m be  £-  und  EE -Iypen  I  

OOm 

£ 

Kuva  21.  Suositeltava  ja 
vähimmawzakemäkenttä 
rampilta  saavuttaessa 

 (Kayser, Baltzer & Le- 
yen 1985).  

+  Katsoja  

Päätelmät ovat johtaneet tunnelien erkanemis-  ja liittymisramppien  valinta-
kriteereihin, jotka  on  esitetty kuvissa  22  ja  23.  

Kriteerit tunnelien erkanemisramppien muodon valinnassa poikkeavat enem- 
min RAL-K2:sta (Richtlinien für  die  Anlage  von  Landstrassen)  kuin liitty- 
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misramppien  muodon valinnassa. Liikennemäärä vaikuttaa lähinnä erkane-
misramppien kaistojen lukumäärään. Sekä erkanemis- että liittymisramppien 
lisäkaistatarvetta  on  tarkasteltava kriittisesti. 

Erkanemisramppityypin  valinnassa tärkein tekijä  on  linjaus.  On  pyrittävä  se!
-laiseen  linjaukseen, jossa ajosuunta muuttuu vähän siirryttäessä erkanemis-

rampifie (poistumiskulma <  12 g).  Tällaisessa rampissa ei tarvita lisäkaistaa 
johdatuskaistalla eikä hidastuskaistalla, koska poistuva liikenne ei aiheuta 
hidastusta. Hidastuskaista  on  muotoiltava  riittävän pitkällä kaarresäteellä 
mitoitusnopeudelle, joka vastaa päätien nopeutta  tai  hieman aiempaa.  

Jos em.  muoto ei ole rakennusteknisesti mandollinen,  on  erkanemisram.ppi 
muotoiltava hidastuskaistalla.  Lisäksi optista ohjausta  on  parannettava ajo-
ratamerkinnöillä  ja tunnelin  seinässä olevilla merkinnöillä  tai  kuvioinneilla. 

 Tällöin tarvitaan myös liikenneteknisiä toimenpiteitä, jotta nopeustaso puto-
aisi rampille sopivaksi.  Kuva  22 on  yhteenveto tunnelitien erkanemisramppi-
tyypin valintakriteereistä. 

Liittymisramppityyppi  valitaan pääasiassa päätien  ja  liittyvän  rampin  liikenne- 
määrän perusteella  (kuva  23).  Kiilamuotoa  käytetään  vain  poikkeustapauksis-
sa,  ja  se  vaatii hyviä näkemäolosuhteita. Ennenkuin tehdään valinta konven-
tionaalisen (tyypit  El  ja  E2)  ja  sellaisen liittymisrampin välillä, joka jatkuu 
omana ajokaistana (tyypit  E3  ja  E4), on  tutkittava, onko mandollista luoda 
lisäkaista liikenneteknisin keinoin ohjaamalla päätien liikenne vasemmalle 
kaistalle tiettyinä aikoina.  Se  onnistuu,  jos  päätien  ja  liittyvän  rampin liiken-
nemäärät  eivät ole samanaikaisesti enimmillään.  (Kayser,  Baltzer &  Leven 
1985).  

Erkaneiniskutma <  12 g  

Kyllä  

Hidastuskaistan Rmin< Hidastuskaistan Rmin<  
päätien  mi  toi  tusnopeut-  päätien  mitoitusnopeut - 
ta  vastaava  Rmj,?  ta  vastaava  Rj g  

ei  kyllä  ei  
[ 	kyllä  

Kiilan  Erkanemis - 
toinen  erka- rançpi,  jossa  
nemisramppi  I  ajokaistoja  

on  vähennetty 
(tyyppi  A4)  

Erkanemisramppi.  jossa  johdatuskaista  

Kuva  22.  Tunnelitien 
poistumthramppi'pin 
valintakriteerit  (Kayser, 
Baltzer & Leven 1985). 
Erkanemisramppityypit 
on  esitetty kuvassa  19. 
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Pääsuunnan liikennemäärä  (ajon  /h)  

Kuva  23.  Tunneliteiden liittymisramppit)ypin  valintakriteerit  (Kayser,  Baltzer & 
 Leven 1985).  

Ylimääräinen kaista merkitsee huomattavaa lisärakennuskustannusta. Kos-
ka tyypin  E4  ja  E5  liittymisrampit  ovat hyvin kalliita,  on  syytä selvittää onko 
niille vaihtoehtoja esimerkiksi  tunnelin  ulkopuolella jne.  

8.5  Ranska 

Periaatteessa erkanevat  ja  liittyvät rampit eivät ole tunneleissa suotavia. 
Varsinkin taajamissa niiden tarve saattaa kuitenkin olla suuri; jolloin joudu-
taan hyväksymään: 

erkanevat rampit,  sillä  edellytyksellä, että ajoneuvo pystyy valitsemaan 
oikean ajokaistan enne tunnelia  ja  siten välttämään kaistanvaihdon tun-
nelissa. Kaistanvaihtotarve voidaan kuitenkin joillakin edellytyksillä hyväk-
syä. Erkanevan rarnpin välityskyvyn  on  oltava riittävä, jottei synny jonoja.  

2  liittyvät rampit, jollei ole vaihtoehtoa. Tällöin  on  varmistettava, että 
liittyminen voi tapahtua turvallisesti.  On  tärkeätä, että ajokaistojen luku-
määrä  on  liittymän  jälkeen sama kuin myöhemminkin.  Jos  tätä ei saada 
aikaan,  on mm.  valaistusta parannettava.  

Varsinkin  tunnelin sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen  läheisyydessä ramppeja 
tulisi välttää. Yleensä suositellaan suuruusluokaltaan  300  m:n  etäisyyttä  tun-
nelin  päästä erkanevaan sekä liittyvään ramppiin.  (Anon. 1990 a)  
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8.6  Kyselyn tulokset 

Vastanneiden mukaan liittyvä  ramppi  voi päättyä sekä  kaistamäärä  muut-
tua tunnelissa muissa maissa paitsi Australiassa.  Alankomaissa  tosin ei ole 

 tunneleissa ramppeja.  Ranskan normien mukaan liittyvä  ramppi  on  sallittu 
tietyin edellytyksin ks. kappale  8.5,  vaikka vastaajat eivät sitä  suosittelekaan. 

 Norjalaisten normien mukaan liittyvän  rampin  jatkamista omana  kaistanaan 
 on  harkittava,  jos sen maksimituntiliikenne  on  yli  1.200  ajoneuvoa tunnissa 

 (Anon. 1990 b, s. 326).  

Kaikki ovat sitä mieltä, että  erkaneva ramppi  voi alkaa tunnelissa. Ranska-
laiset eivät kuitenkaan suosittele  erkanevaakaan ramppia,  mutta käytännös-
sä  se  joudutaan hyväksymään. 

Seuraavaan asetelmaan  on  koottu saatu  vastausaineisto:  

Onko liittyvä  ja/tai erkaneva ramppi  sallittu tunnelissa (liittyvä  ramppi  ja 
 päättyvä kaista  on  käsitelty yhtenä) 

Alankomaat Ei ole liittyviä  ramppeja tunneleissa. 
 Ei ole  erkanevia ramppeja tunneleissa.  

Australia 	Liittyvä  ramppi  EI OLE sallittu.  
Erkaneva ramppi  ON  sallittu. 

Belgia 	Liittyvä  ramppi  ON  sallittu.  
Erkaneva ramppi  ON  sallittu. 
(molempia käytössä varsinkin kaupunkialueilla) 

Itävalta  

Kanada 	Liittyvä  ramppi  ON  sallittu.  
Erkaneva ramppi  ON  sallittu. 

Norja 	Liittyvä  ramppi  on  käytössä lähellä  tunnelin  suuta esimerkiksi  
Vålerengatunnelissa  samoin  erkaneva ramppi  alkaa ennen 

 tunneliaukkoa.  

Ranska 	Liittyvä  ramppia  EI suositella.  
Erkaneva ramppia  EI suositella mutta joudutaan joskus käyt-
tämään. 

Saksan liittotasavalta 
Liittyvä  ramppi  ON  sallittu. 

 Erkaneva ramppi  ON  sallittu. 

Sveitsi 	Liittyvä  ramppi  ON  sallittu, ellei vältettävissä.  
Erkaneva ramppi  ON  sallittu.  



8.7  Yhteenveto 

Kyselyssä saatujen vastausten perusteella erkanevat rampit yleensä sallitaan. 
Liittyviä ramppeja ei suositella, mutta joudutaan hyväksymään muualla paitsi 
Alankomaissa  ja  Australiassa. Noijan tienormien  (Anon. 1990 b)  mukaan 
erkanemisramppi ei saisi alkaa tunnelissa lähempänä suuaukkoa kuin pysäh-
tymisnäkemän päästä. Ranska normit  (Anon. 1990 a)  suosittelevat suruusluo-
kaltaan  300  m:n vähimmäisetäisyyttä  tunnelin  päästä sekä erkanevaan että 
liittyvään ramppiin. 

Tunneliteiden rampeista  voidaan tehdä seuraavia päätelmiä: 
-  On  tärkeätä, että tunneli olisi sellainen, että kuljettaja voi valita kaistan 

 jota  ajaa läpi  tunnelin,  ennen sisäänmenoaukkoa (ks. lukuja  8.2, 8.3, 8.4  
ja  8.5).  

-  On  pyrittävä siihen, että erkanevan  rampin  linjaus  on  sellainen, että 
poistuvan ajoneuvon suunnan muutos  on  pieni (ks.  8.).  

-  Jos  liikennemäärä  on  huomattava,  on  liittyvä ramppi vietävä omana kais-
tanaan läpi  tunnelin.  Huomattava liikenne tarkoittaa Noijan normien 
mukaan liittyvällä  rampilla  n. 1.200  ajoneuvoa tunnissa (ks.  8.3)  ja  saksa-
laisten mukaan sitä, että pääsuunnan liikenne  on 1.800-2.400  ajoneuvoa 
tunnissa  (kuva  23).  

- Kiilanmuotoista  liittyvää ramppia tulee välttää (ks  8.4). 

9  KAISTANVAIHTO  JA  PYSÄ}ITYVÄT  JONOT 

 9.1  Kyselyn tulokset  

Kaksiajorataisilla kaksitunneliteilä kaistanvaihdot  ja ohitukset  ovat samalla 
lailla sallittuja kuin avoimella tieosalla paitsi Kanadassa.  Jos  kaistanvaihto 

 syystä  tai  toisesta kuitenkin halutaan estää, tapahtuu  se  samalla lailla kuin 
muillakin teillä. Saksan liittotasavallassa käytetään myös valo-opasteita kaisto-
jen yllä, joilla haluttaessa voidaan jokin kaista sulkea liikenteeltä. Samanlaisia 

 on  varmasti muuallakin, vaikka vastauksissa ei niistä ole mainintoja. 

Ruuhkautuvat  pysähtyvät jonot  on  sallittu muissa vastaajamaissa paitsi Sveit-
sissä. Heidän vastauksestaan ei kuitenkaan ilmene, millainen järjestelmä 
tarvitaan estämään tunnelien ruuhkautumiset. Norjassa Oslotunnelissa ruuh-
katilanteessa opastetaan liikennettä muille väylille. Seuraavaan asetelmaan 

 on  koottu tämän asiaryhmän kysymysten vastaukset: 
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Kaistanvaihdot  ja  ruuhkat 

Alankomaat Kaistanvaihto  on  sallittua. Kaistanvaihtoa ei ole mitenkään 
estetty. 
Pysähtyvät jonot sallitaan.  

Australia Kaistanvaihto  on  sallittua. 
Pysähtyvät jonot sallitaan 	- 	tunnelissa  on varoitusmerkit  
»sammuta moottori pysähtyessäsi jonossa». 

Belgia Kaistanvaihto  on  sallittua. 
Pysähtyvät jonot sallitaan. 

Itävalta Kaistanvaihto  on  sallittua. 
Pysähtyvät jonot sallitaan.  

Kanada Kaistanvaihto  ei yleensä ole sallittua ellei erkaneva ramppi 
ole hyvin lähellä  tunnelin ulostuloa. Kaistanvaihto  estetään 
ajoratamerkinnöin  ja  sopivin kieltävin merkein. 
Pysähtyvät jonot sallitaan. 

Norja Kaistanvaihto  on  sallittua. 
Pysähtyvät jonot sallitaan. 

Ranska Kaistanvaihto  on  sallittua yksisuuntaisen liikenteen kaksitun- 
neliteillä,  jos  on vastaantulevaa  liikennettä kaistanvaihto ei 
ole sallittua. Kaistan vaihto kielletään yhtenäisellä kaistavii - 
valla.  
Pysähtyvät jonot sallitaan  -  suunnittelulla pyritään estämään. 

Saksan liittotasavalta 
Kaistanvaihto  on  sallittua. Tarvittaessa kaistanvaihto kielle-
tään merkillä »Ohittaminen kielletty»  tai  sulkemalla yksittäi-
nen ajokaista liikennevaloilla. 
Pysähtyvät jonot sallitaan. 

Sveitsi 	Kaistanvaihto  on  sallittua. Tarvittaessa estetään yhtenäisellä 
kaksoisviivalla kaistamerkinnässä. 
Pysähtyviä  jonoja ei sallita. 

Kirjallisuudesta ei myöskään löydy kaistanvaihtokiellosta mainintoja. Ohitus- 
kieltoa käytetään ilmeisesti pääasiassa kaksisuuntaisen liikenteen tunneleissa, 
jolloin  se  merkitään ajoratamerkinnöin yhtenäisellä viivalla  tai viivaparilla. 

 Lisäksi voidaan käyttää ohituskielto liikennemerkkiä. 



lo  EVAKUOINTI-  JA  YHDYSKÄYTÄVÄT 

 10.1  Norja 

Norjassa evakuointi voi tapahtua kandella tavalla:  

1. Tunnelitie  rakennetaan kahtena rinnakkaisena tunnelma, jotka yhdiste-
tään yhdyskäytävin. Tämä ratkaisu tulee kysymykseen riskiluokassa  E, 

 varsinkin pitkissä  ja jyrkissä tunneleissa.,  joissa  on  paljon liikennettä (riski 
luokat  on  määritelty luvussa  4.1). 

2. Liikennettä varoitetaan  ja  se  saadaan kääntymään tunnelissa sijaitsevil
-la  kääntöpaikoilla  ja  palaamaan takaisin tulosuuntaan. Tunneli  on  va-

rustettu selvästi merkityin kääntöpaikoin. 

Kaksitunnelitiellä  poistuminen tunnelista tapahtuu yhdyskäytävän kautta 
viereiseen tunneliin. Yhdyskäytävät ovat noin  250  metrin välein.  E  riskiluo

-kan  teillä tulisi joka toisen yhdyskäytävän olla autolla ajettavan.  D  nskiluo
-kan  teillä tulisi joka  kolmannen yhdyskäytävän  olla autolla ajettavan. 

Kaksisuuntaisen  liikenteen  tunnelit  varustetaan kääntöpaikoin. Henkilöautot 
voivat kääntyä takaisin pysäköimislevennysten kohdallakin, mutta raskaalle 
liikenteelle  on  rakennettava erityiset kääntymislevennykset, joiden halkaisi-
ja  on  yli  25 m.  Tällöin kääntyminen voi tapahtua ilman, että joudutaan pe-
ruuttamaan. Vähäliikenteisissä tunneleissa voidaan hyväksyä myös  se,  että 

 raskas  liikenne joutuu peruuttamaan kääntyäkseen. Kääntöpaikka  on  tällöin 
muodoltaan umpiperäinen poikittaiskäytävä »hammarnish»  (kuva  24).  Kään-
töpaikkojen  välimatka riippuu tien riskiluokasta  (Anon. 1990 b). 
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Kuva  24.  Norjan  kääntöpaikkatpit  (Anon.. 1990 b).  
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10.2  Saksan liittotasavalta 

Yli  500  metriä pitkissä tunneleissa tulee olla säännöllisin välimatkoin hätä-
poistumistiet  (Anon. 1985). Kaksitunneliteillä hätäkäytävä  johtaa yleensä 
naapuritunneliin noin  300  metrin välein. Yksitunnelisessa tapauksessa tulee 
poistumistien johtaa ulos, mikäli topografiset olosuhteet sallivat. 

Kaksoistunnelissa  tulee joka  kolmannen yhdyskäytävän  olla autolla ajetta
-van. Poistumistiet  tulee olla selkeästi merkitty. 

Ajoradan  molemmin puolin tulee olla  1  metrin levyiset  ja korkeudeltaan 
 vähintään  15 cm  ja  enintään  25 cm hätäjalkakäytävät.  Jalkakäytävän yläpuo-

lella tulee olla avointa tilaa  2,25 -  2,35 m. 

10.3  Itävalta 

Itävallassa yksisuuntaisille teille tulee rakentaa hätäpuhelinsyvennykset oike- 
aan reunaan  ja kaksisuuntaisella  tiellä molempaan reunaan (Pacher,  F. 1981)  

Niiden keskinäinen etäisyys  on tunnelipituudesta  riippuen keskimäärin  212 
 metriä. 

Kaksitunnelitiellä  tunnelit  yhdistetään toisiinsa jalankulkijan mentävällä yh-
dyskäytävällä joka toisen hätäpuhelinlevennyksen kohdalta, jolloin näitä yh-
dyskäytäviä  on 425  metrin välein. Käytävän pohjaleveys  on 2,00 m  ja lakikor-
keus  2,50 m -  käytävä  on  hieman väljempi  (Kuva  25). 

Kuva  25. Jalankullwyhdyskäytävän 
poikkileikkaus (Pacher, F. 1981) 

Pysäköintilevennykset  tarvitaan kuten luvussa  4.6  mainitaan yli kilometrin 
pituisissa tunneleissa noin  850  metrin välein.  Jos kaksiajoratainen  tunneli  on 
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yli  4.000 m  pitkä, yhdistetään joka  kolmannen pysäköintilevennyksen  kohdal-
la  tunnelit  toisiinsa ajoneuvolla ajettavalla yhdyskäytävällä, jolloin välimatka 

 on  korkeintaan  2.550 m.  Yhdyskäytävän kokonaisleveys  on 7,50 m,  josta 
ajoradan osuus  on 5,50 m  ja  molemminpuolisten jalkakäytävien yhteensä  2,0 
m.  Käytävän korkeus  on  sama kuin tien eli  4,70 m,  tosin  0,5 m  ajoradan 
molemman  reunan yltä  on  viistetty  (Kuva  26).  
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Kuva  26. Ajoneuvoyhdyskäytävät (Pacher, F. 1981) 
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10.4  Sveitsi  

Kaksitunnelisessa väylässä hätätiet jäzjestetään  Sveitsissä siten, että  tunnelit 
 on  yhdistetty toisiinsa yhdyskäytävillä. Jalankulkijan mentävä yhdyskäytävä  on 

300  metrin  ja henkilöautolla  ajettava  900  metrin välein (Hurni,  T. 1982). 

10.5  Ranska  

Turvallisuussyistä  on  toivottavaa, että autot saadaan ulos tunnelista,  jos  se 
tukkeutuu tai  joudutaan sulkemaan  (Anon. 1990 a, s. 84 -90). 

Evakuointi  voidaan järjestää kandella tavalla:  

1. Kääntöpaikat.  Tunneliin rakennetaan kuorma-autoille mitoitetut kääntö- 
paikat  (kuva  27).  Tapaa voidaan käyttää myös yksitunnelisilla teillä.  

2. Tehdään yhdyskäytävät tunneliparin välille noin  800  metrin välein, kun 
 on  kysymyksessä kaksiajoratainen  tie. Yhdyskäytävät mitoitetaan  turisti-

linja-autoille. Tällöin leveys  on  vähintään  5 m  ja  korkeus  3,6 m:stä 3,7 
m:iin  (kuva  27). 
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Kuva  27. Yhdyskäytävät  ja  kääntöpaikat (Anoii.  1990 a,  £  87).  
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10.6  Kyselyn tulokset  

Kaksitunneliteillä hätätilanteen poistumistiet  järjestetään aina yhdistämällä 
käytävät toisiinsa. Belgiassa pyritään järjestämään ihmisille  350  metrin välein 
pääsy maanpinnalle, samoin Ranskassa lähelle pintaa rakennetuissa  tunne

-leissa  200  metrin välein. Jalankulkuyhteydet tunnelista toiseen tehdään  50 
 m:n -  runsaan  500  m:n välimatkoin. Ajoneuvoyhteys  noin  400  metristä  2.500  

metriin. 

Lyhyet  50  m:n  jalankulkijoiden yhdyskäytävät tehdään tunneleihin, kun ra-
kentaminen tapahtuu päältä,  ja  suunnat  on  erotettu toisistaan  vain  seinällä. 

Poistumisteillä  ei ole hissejä, mikäli ne  on  johdettu maanpinnalle. Seuraa-
vaan asetelmaan  on  koottu kyselyn tulokset: 

Tunnelien  väliset käytävät  ja evakuointijärjestelyt  

Alankomaat Hätäpoistumistie  ihmisille  on 100  metrin välein.  Tunnelit  on  
yhdistetty yhdyskäytävin tunneleista erityiseen evakuointi tun- 
neliin. Ajoneuvoyhteyksiä ei ole.  Tunnelit  yhdistyvät toisiinsa 
evakuointitunnelin  kautta. Hissejä ei ole.  

Australia  Hätäpoistumistie  ihmisille  on  eninitäin  500  metrin välein His- 
sejä ei ole. Tunnelien välinen  on  yhdyskäytävä  120  m:n  välein. 

Belgia Kaksoistunnelissa  on  tunnelien  välinen yhdyskäytävä  400  met- 
rin välein  ja  evakuointikäytävä  maanpinnalle  350  metrin vä- 
lein. Hissejä ei ole. Yhdyskäytävä ajoneuvoille  on  siis  400  m:n  
välein. Yhdyskäytävä ihmisille  on 50  m:n  välein. 

Itävalta Kaksoistunneleissa yhdyskäytävä  ajoneuvoille  on  noin  2.550  
metrin välein eli joka  kolmas  pysähtymislevennys  yhdistetään 
tunnelista toiseen. Jalankulkuyhteys tunnelista toiseen rakenne- 
taan noin  420  metrin välein. Hissejä ei ole.  

Kanada  Poistumistiet  ovat  90-100  m:n  välein. Yhdyskäytävät ovat  90  
m:n  välein. Hissejä ei ole. 

Norja Ei ole erityisiä evakuointikäytäviä.  250  metrin välein  on  käytä- 
vä tunnelista toiseen jalankulkijoille. 

Ranska  400  metrin välein  on  jalankulkukäytävä  tunnelista toiseen. 
Joka toinen yhdyskäytävä  on  mitoitettu pelastushenkilöstölle 
eli levennysten kohdat. Lähellä maanpintaa olevista  tunne- 
leista  on  porraskäytävät  pinnalle  200  metrin välein. Hissejä 
ei ole. 
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Saksan liittotasavalta 
Kun tunneli  on  yli  500  metriä pitkä, tehdään yhdyskäytävä 

 300  metrin välein yleensä tunnelista toiseen. Yksitunneliteillä 
 on  pyrittävä järjestämään hätätie maanpinnalle. Joka  kolmas 

hätätie  tulisi olla auton mentävä, jolloin välimatka  on 900 m. 
 Hissejä ei ole. 

Sveitsi 	Tunnelista toiseen  on  yhteys  300  metrin välein. Autoille ei 
ole evakuointiväyliä. Paloauto pääsee tunnelista toiseen  900 

 metrin välein. Hissejä ei ole.  

10.7  Yhteenveto 

Ihmisten evakuointi pitkissä kaksoistunneleissa tapahtuu yleensä yhdyskäytä
-vän  kautta tunnelista toiseen. Myös ajoneuvoille rakennetaan useimmissa 

tapauksissa yhdyskäytävät tunnelien välille.  Jos  maasto-olosuhteet sallivat,  on 
 Belgiassa, Ranskassa  ja  Saksan liittotasavallassa jalankulkijoille poistumistiet 

myös suoraan maanpäälle. 

Kaksisuuntaisen  liikenteen yksitunneliteille rakennetaan ajoneuvoile kään-
töpaikat samoin välimatkoin kuin kaksitunneliteillä yhdyskäytävät. Ajoneu

-voile  ei pitkissäkään tunneleissa järjestetä suoraa ulospääsyä maanpäälle.  

Tunnelin liikenneteknisessä poikkileikkauksessa  on  yleensä molemminpuoli-
set jalkakäytävät, jotka  on  tarkoitettu hätätilanteissa käytettäviksi.  Jos  tunne-
lista  on  poispääsy  maan päälle,  on se  porraskäytävä  ilman hissiä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmisen mentävien yhdyskäytävien väli-
matka pitkissä yli  500  m:n tunneleissa  on  yleisimmin  250-300 m.  Mikäli 
yhteydet pystytään järjestämään maanpinnalle, ovat välimatkat suunnilleen 
samat. 

Ajoneuvot  eivät tarvitse pääsyä maanpinnalle vaan käytävästä toiseen. Yh-
dyskäytävä mitoitetaan siten, että siitä mahtuu yksi täysiperävaunullinen 
kuorma-auto  kerrallaan, jolloin yhdyskäytävän ajoradan leveys  on 5,5 m  ja 

 vapaa korkeus  4,5 m.  Ajoneuvoyhdyskäytävien  taajuudesta  on  eri maissa 
erilaiset vaatimukset. Saksan liittotasavallassa  ja  Sveitsissä välimatka  on  noin 

 900 m.  Yhdyskäytävät  sijoitetaan aikaisemmin (luvussa  5)  mainittujen leven-
nysalueiden kohdalle. 
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11 LIIKENNETURVALLISUUS 

11.1  Yleistä 

Kokemukset osoittavat, ettei liikenneturvallisuus tunneleissa ole  sen  huo-
nompi kuin vastaavilla avoimilla teillä, vaikka tievalaistuskin puuttuisi (esim. 
Tielemans  1987).  

Pera ym.  (1987)  ovat keränneet tilastotietoja onnettomuuksista  ja  ajoneuvo-
vaurioista kaupunkitunneleissa. Onnettomuusriski  on  kaupunkitunneleissa 

 suurempi kuin taajamien ulkopuolisissa tunneleissa.  Tien  geometria, liiken-
nemäärä  ja  valvonta vaihtelee kaupunkitunneleissa huomattavasti, mikä aihe-
uttaa eroja seuraavissa onnettomuusluvuissa. Tulosten mukaan ajoneuvovau

-non  riski vaihtelee 6:sta 24:een vaurioon miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti 
 ja  onnettomuusriski 0,1:stä  0,7:ään  poliisin tietoon tulleeseen onnettomuu-

teen miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti, Henkilövahinko-onnettomuuden 
riski vaihteli 0,1:stä  0,7:ään  vahinkoon  miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti.  

Montgomery-tunnelissa Belgiassa  on  tilastoitu  0,7  poliisin tietoon tullutta 
henkilövahinko-onnettomuutta miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti, mikä  on 

 paljon (seuraavaksi suurin luku  on 0,4).  Saksan liittotasavallassa sijaitsevan 
Ruhrschnellväg-tunnelissa  on  tilastoitu toisaalta poliisin  ja  toisaalta  tunnelin 
valvontahenkilökunnan  tietoon tulleet onnettomuudet.  Tunnelin valvontahen-
kilöstö  on  tilastoinut  4  kertaan  sen  määrän onnettomuuksia kuin poliisi. 
Ranskassa sijaitsevassa Fourviér-tunnelissa  on  vahinkoriski  5  kertaa suu-
rempi ylämäkeen kuin alamäkeen ajettavassa tunnelissa. 

Liikenneturvallisuuden kannalta  on  tunnelin suuaukon  muoto erittäin merki-
tyksellinen. Tielemansin  (1987)  mukaan: 
-  tunnelin  liikennejärjestelyt  on  osoitettava merkein huomattavasti ennen 

 tunnelin sisäänmenoaukkoa. 
-  mandollisten tien poikkileikkauksen muutosten (esim. piennarten päätty-

minen)  on  tapanduttava riittävän aikaisessa vaiheessa ennen  tunnelin 
 suuta siten, että kuljettaja  on  valinnut ajolinjansa ennen suuta. 

Jotta pehmennettäisiin pimeän tunneliaukon vaikutusta,  on  hyvä käyttää 
tummia värejä ulkotiloissa ennen tunnelia  ja  vaaleita  tunnelin  sisätiloissa.  

11.2  Norja 

Norjan tienormeissa  (Anon. 1990 b) on  liikenneolosuhteiden  todettu ero-
avan tunneleissa avoimesta tiestä  mm.  seuraavien seikkojen osalta: 



-  tien ympäristöstä ei tule ärsykkeitä, 
- keliolosuhteet  ovat talvella helpot, 
-  samat valaitusolosuhteet vallitsevat päivin  ja öm,  tosin auringon valon 

kirkkaus vaihtelee, jolloin  tunnelin  suulla häikäistymisolosuhteet vaihte-
levat, 

-  ajaminen tunnelissa tuntuu epämiellyttävältä, 
-  alamäen muuttuminen ylämäeksi  on  vaikeasti havaittavissa, 
- pakokaasupäästöt  ja 
- onnettomuustilanteiden  olosuhteet ovat vaikeammat.  

Osa  näistä tekijöistä luultavasti vähentää  ja osa  lisää onnettomuuksien mää-
rää  ja  vaikeusastetta.  

Amundsen ym. (1988)  ja Lundebrekke  (1989)  ovat koonneet onnettomuus- 
tietoja viidestätoista Euroopan tunnelitiestä. Kerätyt tiedot  on  yhdistetty 
taulukkoon  12. Liikenneturvallisuus on tunneleissa  hyvä. Siitä huolimatta 
suurimmassa osassa tunneleista  on  jatkuva valvonta. Tästä seuraa, että on-
nettomuudet tulevat muuta tieosaa paremmin tilastoiduksi. Siksi taulukon 
lukuja ei tule suoraan verrata avoimen tien lukuihin. Taulukon mukaan 
onnettomuusnski  on tunneleissa  keskimäärin  0,2 henkilövahinko-onnetto-
muutta miljoonaa ajoneuvokilometriä kohti. 

Taulukko  12 Tunneliteiden onnettomuusmäärät  (henkilövahinkoja miljoonaa 
ajoneuvokilometriä kohti)  (Amundsen ym. 1988  ja  Lundebrekke  1989).  

Tunneli Maa Pituus 
m 

KVL 
 ajon./vrk 

Onnettomuus- 
taajuus 

Croix Rousse  Ranska  1.750 67.700 0,4 
Frejus  Ranska  12.900 15.600 0,2 
Mont Blanc Ranska/Italia  11.900 3.700 0,2 
Beihen  Sveitsi  3.180 30.400 0,1 
Glion  Sveitsi  1.340 29.000 0,1 
Blackwall  Iso-Britannia  1.362 67. 100 0,3 
Clyde  Iso-Britannia  760 36.000 0,5 
Mersey  Iso-Britannia  2.483 26.000 0,6 
Tyne  Iso-Britannia  1.645 22.000 0,1 
Heinenoord  Alankomaat  700 46.300 0,1 
Ij  Alankomaat  1.040 56.000 0,1 
Velser  Alankomaat  800 65.700 0,1 
Guadarama  Espanja  3.345 76.700 0,3 
I4vstakken  Norja  2.032 10.000 0,1 
Haukele  Norja  5.688 600 0,2 

Amundsen  sekä Lundebrekke ovat keränneet Norjan  36 1:n tietunnelin on- 
nettomuusriskitiedot  ja verranneet  niitä muiden tietyyppien onnettomuusris- 
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kun  (kuva  28).  Yhteenvedosta  nähdään, että  tunnelin siirtymäalueilla  (si-
sään-  tai  ulostuloalueen  läheisyys) tapahtuu kaksikertaa niin paljon onnet-
tomuuksia  (45  %)  kuin varsinaisessa  tunnelin keskiosassa  (22  %).  Yli  200 

 metriä pitkissä tunneleissa siirtymäalueen pituutena  on  pidetty  100  metriä. 
Keskimääräinen onnettomuusriski tunneliteillä  on  suurempi kuin keskimää-
rin moottoriteillä.  On  kuitenkin huomattava, että tunnelitiet eivät Norjassa 
yleensä ole moottoritieluokkaisia  (Amundsen 1989 b).  

Onnettomuuksia miljoonaa 
ajoneuvokiometriä  kohti 	1  

Moottoritie  

Tie,  jolla 
vähãn lllttymiä 

Sisääntulotie,  jossa 
pal/on liitiymiä  

Keskustan katu  

Tunnelin  
keskialue  

Tunnelin  
sllrtymäalue  

Kuva  28.  Onnettomuuksien 
määrä eri  tiet)ypeillä  miljoo-
naa  ajoneuvokilometriä  kohti 

 (Amundsen ym. 1988). 

Tunneleissa  tapahtuvat liikenneonnettomuudet 
onnettomuustyyppeihin  (Amundsen  ym.  1988): 

 -  n. 55  %  tieltä suistumiset, 
-  n. 22  % kohtaamisonnettomuudet, 
-  n. 14  % peräänajot  ja 
-  n. 9  %  muut onnettomuudet. 

jakautuvat seuraavasti eri  

Amundsen (1989 a) on  kehittänyt  mallin,  jolla voidaan laskea henkilövahin
-ko-onnettomuuden, aineellisen vahingon, ajoneuvorikon  ja  tulipalon  riskin 

 suuruus. Malli perustuu  ko.  tien linjaustietoihin, liikennemäärään  ja  nopeus-
rajoitukseen. 

Norjan suunnitteluohjeissa käsitellään myös eri tunnelialueiden valaistus- 
tasoja (sisäänajoalue, siirtymäalue  1,  siirtymäalue  2  sekä  tunnelin sisäosa): 

 Valaistuksen suunnittelussa otetaan huomioon silmän adaptoitumiskyky 
 (Anon. 1990 b, s. 329-330). 

Amundsen  ja Gabestad  (1989)  ovat tutkineet Vålerengatunnelin välityskykyä 
 ja  liikenneturvallisuutta.  Tunnelin  linjaus sekä poikki-  ja pituusleikkaus il- 

menevät kuvasta  29. Tie on  suunniteltu mitoitusnopeudelle  60 km/h,  eikä 
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11.4  Sveitsi 

Sveitsissä  on  tutkittu tunneliosuuksien liikenneonnettomuuksia  ja  todettu 
niiden jakautuvan onnettomuustyypeittäin seuraavasti (Zackor jne.  1984, 
s.22): 
- liittymäonnettomuuksia 	 35 %, 
- yksittäisonnettomuuksia 	 32  %, 
- ohitusonnettomuuksia 	 21 %, 
- kohtaamisonnettomuuksia (frontaalionn.)I0 %  ja 

 -  muita onnettomuuksia 	 2 %.  

Selvitys  on  tehty  24:n  tunnelin  onnettomuustietojen  pohjalta. Tunneleista  13 
 oli yksisuuntaista  ja  11 kaksisuuntaista.  Onnettomuuksien jakauma  on  esitet-

ty taulukossa  13.  

Taulukko  13. Onnettomuusppien jakaumat yksLsuuntaicessa  ja kakthuuntai-
sessa tunnellssa (Zackor jne.,1  984, s. 22)  

Yksisuuntainen Kaksisuuntainen 
liikenne 	liikenne 

Liittymäonnettomuudet  40  %  28 
Yksittäisorinettomuudet  35  %  28  % 
Ohitusonnettomuudet  19  %  25  % 
Kohtaamisonnettomuudet  5 %  17  %  
Muut onnettomuudet  1  %  2  % 

Onnettomuusjakaumat  viittaavat siihen, että taajaan sijaitsevat liittymät ovat 
suurin onnettomuuksien aiheuttaja. Tällöin  on  kiinnitettävä erityistä huomio-
ta päävirran  ja  liittyvän virran nopeuksiin. Nopeuserot tulisi tasoittaa liilcen-
neteknisin keinoin  ja  liittymisaikavälit  saada riittäviksi.  

11.5  Muut maat  

Shipoli-tunnelissa, joka sijaitsee Haagin  ja  Amsterdamin välillä, oli liikenne- 
turvallisuus hyvä vuoteen  1983  asti, jonka jälkeen alkoi tapahtua säännölli-
sesti onnettomuuksia. Syitä muuttuneeseen tilanteeseen ruvettiin selvittä-
mään. Tällöin todettiin, että tunnelia sinänsä ei voi pitää vaarallisena. Tiellä 

 on poikkileikkauksessa  kolme tunnelia, joista yhdessä  on  pääasiassa paikallis-
ta liikennettä. 

Kanden läpikulkuliikenteen  tunnelin  onnettomuusasteissa  ei ollut merkittä- 
vää eroa. Toisessa (itäisemmässä) tunnelissa peräänajo-onnettomuuksien 



osuus oli selvästi suurempi.  Sen  todettiin johtuvan pienistä aikaväleistä (lii-
kenne oli kasvanut) yhdistettynä keskimmäisen  ja  vasemman kaistan suuriin 
nopeuksiin. Tiellä oleva liittyvä ramppi  ja  sieltä hitaasti tuleva liikenne aihe-
uttaa  sen,  että pääsuunnan liikenne keskittyy keskimmäiselle  ja  vasemmalle 
kaistalle. Näiden kaistojen liikennemäärä lisääntyy nopeuksien kuitenkaan 
putoamatta  (85-prosentin nopeus  on  niinkin korkea kuin  125 km/h).  Lisäksi 
oikean kaistan päällyste oli huono, joka osittain aiheuttaa  sen,  että kuljetta-
jat eivät käytä sitä (Pera ym.  1987 a).  

Onnettomuusriski oli korkein ruuhkaliikenteessä. Onnettomuuksista huomat-
tavan monet tapahtuivat  tunnelin sisäänmenossa.  Yksi syy onnettomuuksiin 

 on se,  että kuijettajat eivät näe tunnelia lähestyessään, että tunneli kaartuu 
heti oikealle.  Tunnelin  huono linjaus vaikuttaa näin liikennevirran tasaisuu-
teen.  

Tunnelin suuaukon  optinen ohjaus oli huono. Toimenpiteenä  tunnelin  suuta 
muutettiin.  Tunnelin suuaukon  eteen asennettiin  Z:n  muotoiset poiklcipuut, 
joiden väli asteittain pienenee lähestyttäessä aukkoa. Tämän seurauksena 
auringonvalo valaisee suoraan tien pintaa. Valo kuitenkin vähenee vähitel-
len tunneliin päin.  

11.6  Kyselyn tulokset 

Hollantilaisia  ja  saksalaisia lukuunottamatta kaikki vastaajat ilmoittavat joko 
tietona  tai  oletuksena,  että tunneliosuuksilla sattuu muuta tieosaa vähem-
män liikenneonnettomuuksia. Tunnelien mandollinen muuta tietä parempi 
liikenneturvallisuus johtunee siitä, että siellä ei ole yleensä liittyrniä eikä 
ulkopuolisia häiriötekijöitä. Lisäksi  tunnelin  seinät aiheuttavat ahtauden 
tuntua, minkä pitäisi alentaa nopeuksia. Kaksoistunneliteissä ei ole myös-
kään vastaantulevaa liikennettä, eikä voi sattua suistumisia vastaantulevalle 
ajoradalle. Tällöin suistumisonnettomuudet aiheuttavat ehkä lievempiä seu-
rauksia. Kapeat ajokaistat  ja  kapeat piennarkaistat saattavat nopeutta alenta-
malla parantaa liikenneturvallisuutta. Leveämmät piennarkaistat saattavat 
nostaa nopeuksia. Saksalaisten mukaan  tunnelit  ovat avointa tieosaa onnet-
tomuusalttiimpia. Kyselyssä saatujen vastausten tulokset  on  koottu seuraa-
vaan: 

Tunnelien liikenneturvallisuus  

Alankomaat Tunnelialueella tapahtuu enemmän onnettomuuksia. Ei ole 
kohtaa, joka erityisesti poikkeaisi toisista vaan jokaisessa  on 

 omat ongelmansa. 
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Australia 	Tunneliosuudella  tapahtuu vähemmän onnettomuuksia kuin 
avoimella tieosaila. Vaaralliset alueet ovat suuaukkojen lähel-
lä. 

Belgia 	Tunneliosuudella tapahtuu vähemmän onnettomuuksia kuin 
avoimella tieosalla tosin vaikeasti vertailtavissa.  Tunnelin  vaa-
rallisimmat  kohdat ovat ulkopuolelta tulevien ramppien yhty-
miskohdat tunnelissa. 

Itävalta  

Kanada 	Tunnelien  onnettomuuksista ei ole pidetty tilastoa, mutta 
mitään erityisiä ongelmia ei ole ollut. Pituuskaltevuudet  tunne-
lin  päissä  hidastavat liikennettä, mutta tätä haittaa pyritään 
pienentämään ohjaamalla raskaat ajoneuvot oikeanpuolimmai-
selle kaistalle. 

Norja 

Ranska 	Tunneliosuudella tapahtuu vähemmän onnettomuuksia kuin 
avoimella tieosalla. Alueet, joissa kaistamäärä muuttuu sekä 
kohdat, joissa pieni kaarresäde  ja  samalla suuri pituuskalte-
vuus, ovat vaarallisimmat. 

Saksan liittotasavalta 
Tunneliosuudella  tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin 
avoimella tieosalla. Vastaajilla ei ole tietoja vaarallisista koh-
dista. 

Sveitsi 	Tunneliosuudella tapahtuu vähemmän onnettomuuksia kuin 
avoimella tieosalla. Suuaukkojen välittömät läheisyydet ovat 
vaarallisimmat.  

11.7  Yhteenveto  

Tunnelien  liikenneturvallisuudesta voidaan tehdä seuraavia päätelmiä: 
- Liikenneturvallisuusongelmat  johtuvat usein siitä, ettei ole tarpeeksi kiin-

nitetty huomiota  tunnelin  sisäänmenoaukon  yksityiskohtaiseen suunnitte-
luun. 

-  Tunnelin  myötämäen  muuttuminen vastamäeksi tulisi tehdä kuljettajille 
helpommin havaittavaksi. Pituuskaltvüuden muutoskohta tulee merkitä 
esim. symbolein  tunnelin  seinään  (Anon. 1990 c).  

- Tunnelien liikenneturvallisuusongelmat  ovat usein yhteydessä tien geo-
metriaan nähden liian suuriin nopeuksiin. Automaattinen nopeusvalvon

-ta  saattaa olla kein6 saada nopeustaso tunnelissa toivotuksi (Liite  3).  
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-  Onnettomuuden  satuttua turmelissa  on  huonommat olosuhteet kuin avoi-
mella tiellä  (Anon. 1990 b).  Tämä tulee suunnittelussa ottaa huomioon, 
kun valitaan tien poikkileikkausta  ja mitoitetaan evakuointi- ja yhdys

-käytäviä.  
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VTT 
!chnict! Rcscarch (cntrc  Or  Fin!ind  

Road and Traffic Laboratory 	 5.3. 1990  

Forschungsgesellschaft 
Arbeitsgruppe Verkehrsfuhrung  und  Verkehrssicherheit 
Maastrichter Str  45 
D-5000 Köln 1  
BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND  

TRAFFIC ENGINEERING DESIGN OF TUNNELLED ROADS 

Dear Sirs 

For the first time in Finland we are constructing tunnelled sections for a 
new dual carriageway intended solely for motor vehicle traffic. The new road 
will connect to nationally important motorways leading to Helsinki. The new 
road will be built through the city, touching the fringes of the central 
business district. A brief verbal description of the road is given in the 
enclosure. 

The Road and Traffic Laboratory of the Technical Research Centre of Fin-
land  (VTT)  has been given the task of studying the traffic engineering 
dimensions for the tunnelled road sections as well as the ramp arrangements 
both in the tunnels themselves and in their vicinity. 
We would also be interested in hearing about your experiences of the road 
safety and the quality of traffic flow in comparable solutions. We decided to 
approach you because similar tunnels have been built in your country. We 
would very much like to receive appropriate extracts from your current plan-
ning norms for tunnelled road sections as well as plan drawings of such im-
plementations. We should be most grateful if you would very kindly provide 
us with answers to the questions listed on the enclosure. 

What would be suitable familiarization sites, and who could act as a contact 
person? 

Our contact persons at  V1Ts  Road and Traffic Laboratory are 
Lars  Leden,  D.Tech.,  tel.  Int+  358 0 4564298  
Lassi  Hilska M.Sc  (Eng.), tel.  Int+358  0 4564597, fax.  Int+  358 0 464 850. 

Yours faithfully, 	 j 

Lars  Leden 	 Lassi  Hilska  

Appendices: 	1. Questions concerning the  Pasila  transport facility, Background 
2. Questions  

Vuorimiehcntie  5 	 Tel.  +  3580 4561 	 Telefax  +  3580 460 419 
SF-02150  Espoo,  Finland 	 +  3580435 61 	Telex 122972  vctha sf 
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VTT 	 Appendix 
Technici1 Resc:uch  Centre of  Finl:ind  

Road and Traffic Laboratory 	2.3.1990 

QUESTIONS CONCERNING THE  PASILA  TRANSPORT FACILITY 

Background 	There follows some background information to Helsinki's city centre 
orbital connection,  i.e.  the so-called  Pasila  transport facility. It is intended 
that the transport facility will be constructed as a first-class dual 
carriageway, which will connect Highway 1, the main road to Turku, and 
Highway 4, the main road to Lahti. Both of these roads are nationally 
important motorways. 

The  Pasila  transport facility will involve the construction of two tunnelled 
sections, one at the Highway 1 end (referred to here as the western 
tunnel) and one at the Highway 4 end (referred to here as the western 
tunnel). This inquiry concerns the traffic engineering design of the 
tunnelled road sections. Our objective is to gather information on the 
planning norms and implementation practices in use in circumstances. We 
are also interested in your experiences of the traffic safety and the quality 
of traffic flow on transport facilities such as this one. 

The approach roads to the tunnels will be motorways on which the speed 
limit will be 120 or 100 km/h. Immediately before the tunnelled sections 
the speed limit will be reduced to 80 km/h. it is intended that the speed 
limit in the tunnels themselves will be such that it is varied in accordance 
with the traffic situation. Highway 1 is a 2  ^  2 lane motorway and Highway 
4 a 3  +  3 lane motorway. According to the plans, the western tunnel will 
be 3+3 lane and just under 2 km in length. There will be no junctions on 
the tunnelled sections, although the western tunnel will terminate at both 
ends in junction zones where entrance and exit ramps extend right up to 
the tunnel. 

Our objective is to determine suitable traffic engineering dimensions as 
well as minimum visibility requirements inside the tunnel. It is intended 
that both carriageways will be located in their own tunnels, which, if 
necessary, will be linked to one another by connecting passageways. In 
this connection we are not interested in lighting or ventilation. 

Enclosed you will find copies of the route planning maps, which show the 
position of the new roads with respect to the city.  

Vuorimichentic  5 	 ICI. 	58 I) -4561 	 Tclef-Åx +  3580 460 419 
SF-02150  Espoo.  FinLind 	 +  358043561 	 Telex 122972  vtthi sf 



-  1/4  - 

V'II'T  Road and traffic laboratozy 	 15. May 1990 	 Appendix 
1 (2) 

QUESTIONS 

1. What is the runners traffic engineering cross-section in the case of a single-tunnel solution, 
and is it the same that of non-tunnelled sections of the road? 

2. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in the case of a twin-tunnel solution, 
and is it the same as that of non-tunnelled sections of the road? 

3. Are dual carriageways constructed in single- or twin-tunnel solutions; if both are employed, 
which of the two do you favour? 

4. What are the minimum horizontal and vertical geometrical values and the stopping sight 
distances, when the design speed is 80 kin/h, 70 kin/h or 60 kin/h, and are they the same 
as those for non-tunnelled sections of the road? If the tunnel has short-radii concave curves, 
have visibility requirements necessitated, for example, the heightening of the tunnel roof? 

5. What are the visibility requirements in the tunnelled section, and how are they arranged? 

6. Can an entrance ramp connect to the road and the lane be terminated inside the tunnel? 

7. Can an exit ramp or a lane originate inside the tunnel? 

8. Are drivers permitted to change lanes in the tunnel? 
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2 (2) 

9. If changing lanes is prohibited in the tunnel, how is it prevented in practice? 

10. Are slow-moving or stationary traffic queues caused by congestion permitted in the tunnel? 

11. Is the tunnel widened at certain points so that, for example, vehicles which have broken 
down or which have been involved in accidents can be moved out of the way of traffic? 

12. If there are widened points, at what intervals are they? 

13. If widened points are provided, what is the design principle? Should they be large enough 
to take a passenger car, a full trailer combination truck, or what? 

14. At what intervals in the tunnel should there be evacuation routes for use in the event of 
emergencies, for example, a car fire? 

15. Are lifts also employed as an evacuation routes? 

16. If the road has been built as a twin-tunnel solution, what is the interval between connect-
ing passages? 

17. Do more or less road traffic accidents occur on the tunnel section compared with non- 
tunnelled sections of the road? 

18. What are the most problematic locations within or near the tunnel with regard to road 
safety?  



-  1/6 - 

OSOITELUE  I  1ELO  

Nimi 
Laitos AUSTROADS  
Osasto  Level 10 
Postios.  P0 Box 659  
Kaupunki  Haymarket NSW 200  
Maa  AUSTRALIA  

Nimi  Mr. Patrick Frenay  
Laitos  Institut  Beige pour la Securite Routiere  
Osasto 
Postios. Chausse  de Haecht 1405  
Kaupunki  B-1130 BRUXELLES  
Maa BELGIQUE  

Nimi 
Laitos 	Traffic Engineering Division  
Osasto 	BAST 
Postios. 	Postfach  100 150  
Kaupunki  D —5060 BERGISCH-GLADBACH 1 

 Maa 	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Nimi 
Laitos 	Bundesverkehrsministerium 
Osasto 
Postios. 	Postfach  100  
Kaupunki  D-53 BONN-BAD GODESBURG 1 

 Maa 	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Nimi  Mr. Arthur Scott  
Laitos DELCAN  Corporation  
Osasto 
Postios.  133 Wynford Drive  
Kaupunki  TORONTO, Ontario  
Maa  CANADA M3C iKl  

Nimi  Professor Ezra Hauer  
Laitos  Department of Civil Engineering  
Osasto  University of Toronto 
Postios.  
Kaupunki  TORONTO, Ontario  
Maa  CANADA M5S 1A4 
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Nimi  Mr. Jean Claud Larrivè  
Laitos  Service des Projet  
Osasto  
Postios.  255  Chèmozie E.  
Kaupunki  MONTREAL Quebec  
Maa  CANADA H2M 1L5  

Laitos  Service information LASER  
Osasto  
Postios.  77, Avenue Raymond Poincaré  
Kaupunki  F—PARIS  75116  
Maa  FRANCE  

Nimi 
Laitos 	Centre d'études des Tunnels  
Osasto  
Postios. 	109, Avenue Salvador-Allende CSE No 1  
Kaupunki  69674  BRON CEDEX  
Maa 	FRANCE  

Laitos  Department of Transport, Department of the Environment  
Osasto  
Postios.  2, Marsham street  
Kaupunki  LONDON SWI  
Maa  GREAT BRITAIN  

Nimi  Mr A. Marzotto  
Laitos  Federazione Nazionale Transporti Publici Locali  
Osasto  
Postios.  Piazza Cola di Rienzo 80/A  
Kaupunki  1-00192 ROMA  
Maa ITALIA 

Nimi 
Laitos  Oslo Veivesen  
Osasto  
Postios. Trondheimsveien  5  
Kaupunki  N 0560 OSLO 5  
Maa  NORGE 



-  1/8  -  

Nimi 
Laitos Vägdirektoratet  
Osasto 
Postios.  Postboks  6390  Etterstad  
Kaupunki  N 0604 OSLO 4  
Maa  NORGE  

Nimi 
Laitos  Traffic and Transport Engineering  
Osasto  Service of  Rijkswaterstaat 
Postios.  P0 Box 1031  
Kaupunki  3000 BA ROTTERDAM  
Maa  THE NETHERLANDS  

Nimi  Mr.  Ruckstuhl  
Laitos Bundesamt für Strassenbau  
Osasto 
Postios. Monbijoustrasse  40  
Kaupunki  CH-3003 BERN  
Maa SUISSE  

Nimi 
Laitos 	Vägverket  
Osasto 
Postios.  
Kaupunki  SE 781 87  BORLANGE 

 Maa 	SVERIGE  

Nimi 
Laitos FHWA  
Osasto  US Department of Transportation  
Postios.  
Kaupunki  WASHINGTON, DC 20590  
Maa  USA  

Nimi  Mr. H.  Knoflacher  
Laitos Inst. Strassenbau Technische Universität  
Osasto 
Postios. Gusshaustrasse  28.30.230  
Kaupunki  A— 1040  WiEN  
Maa OSTERREICH 
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AUSTROADS 

Our  Ret 	AUS-8  
Contaci 	Robert Wilson 

LvI  10  
RodQn  Cutter  Houa  
24-28 Campbell  Str1  
P0 Box 859  
HAYMARKET  NSW 2000 
AUSTRALIA  
Tlphoa  61 2 218 6218 

 FacslniII  61 2 281 7458 

25 June 1990 

Mr Lars  Leden 
VTTa  Road arid Traffic Laboratory 
Itatuulenkuja hA 
SF-02100  ESPOO  
FINLAND 

Dear Lars 

Traffic Engineering De1gn of Tunnelled Roads 

I regret that we have not replied earlier to your letter of 6 March 1990, but we have never received 
that letter. Indeed your letter of 15 May arrived only a week ago, and your further letter of 5 
June three days after that 

The reason may be that you are using a very old address. The National Association of 
Australian State Road Authorities had moved to another location some years ago. In July 1989 
it changed its name to AUSTROADS, arid later last year moved again to our present address as 
indicated at the head of this letter. 

Australia does not have very many road tunnels, Those which we do have are largely ln the 
Sydney Metropolitan Area and, accordingly, I have asked my colleagues in the New South 
Wales Roads and Traffic Authority to respond to your questionnaire. That response is 
attached. 

In summary, most of our tunnels are quite short - say half a kilometre or less and are mare in 
the nature of underpassee than actual tunnels through physical land features. Needless to say 
they have all been constructed by cut and cover methods. All are multi-lane, and while we 
have classified them all as single tunnel solutions, at least two - Kings Cross and Airport - 
have a floor-to-ceiling barrier dividing opposing streams of traffic and in which some services 
are located. Ali the newer tunnels have special lighting, and many of the tunnels have special 
ventilation. They are listed in answer to your Question 1. 

The tunnels listed in answer to your Question 2 are the Harbour Tunnel under construction 
and the proposed Eaatern Distributor. These are both considerably longer than those mentioned 
above, and are not being primarily constructed by the cut and cover method. 
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I hope our reply will be of some assitarice to you. Please do not hesit&te to contact ma again if 
we can be of any further help, 

Yours sincerely 

/i$/X)  
Robert A M Wilson 
Executive Director 
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V'I'T  Road and traffic laboratory 	 15. May 1990 	 Appendix 
1 (2) 

QUESTIONS 

1. What is the ti.umers traffic engineering cross-section in the case of a single-tunnel solution, 
and is it the same that of non-tunnelled sections of the road? IXnain 20irt Kerb to Ken 

to K) (s.x .........gsCross2dCtoK( 	• .Arpot2x1 
L.to..L..six..J.es.)4..,WU1  i. 	eet.. 	ota. 	 .... 
Miniiram  height 4.5m. Cross Section of approach is wider. 

2. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in. the case of a twin-tunnel solution, 
and is it the same as that of non-tunnelled sections of the road? 

.21±o_X2 Ln 	 ppro&'  cross sect! 
is wider. 

3. Are dual carriageways constructed in single. or twin-tunnel solutions; if both are employed, 
which of the two do you favour? 

th  us 	 jicrerrUecaus  of 
______-- 	 -.  

4. What are the minimum horizontal and vertical geometrical values and the stopping sight 
distances, when the design speed is 80 km/h, 70 kin/h  or 60 1cc/h, and are they the sarn 
as those for  non..run.nelled sections of the road? If the tunnel has short-radii concave curves 
have visibility requirements necessitated., for example, the heightening of the tunnel roof? 

1 	 Se  desi9n 

5. What are the visibility requirements in the tunnelled section, and how are they arranged? 
_______-________ 

6. Can an entrance ramp connect to the road and the lane be terminated inside the tunnel? 
N,Q..................................................................................................................................................................................................................... 

7. Can an exit ramp or a lane originate inside the tunnel? 
Yes .................................................................................................................................................................................. 

8. Are drivers permitted to change lanes in the tunnel? 
Yes 
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9. If changing lanes is prohibited in the tunnel, how is it prevented in practice? 

10. Are slow-moving or stationary traffic queues caused by congestion pennitted in the mnnel 
....  

delays". 

11. Is the tunnel widened at certain points so that, for example, vehicles which have broke 
down or which have been involved in accidents can be moved out of the way of traffic? 
No - Closed Circuit Television suivei1lnce nd tow tiucks used. 

12. If there are widened points, at what intervals are they? 

13. If widened points are provided, what is the design principle? Should they be large enou 
to take a passenger car, a full trailer combination truck, or what? 

14. At what intervals in the tunnel should there be evacuation routes for use in the event 
emergencies, for example, a car fire? 

xi.zrun of SOOin., 

15. Are lifts also employed as an evacuation routes? 
........c.................................................................................................................................................................................................................... 

16. If the road has been built as a twin-tunnel solution, what is the interval between  connec  
ing  passages? 

120m 

17. Do more or less road traffic accidents occur on the tunnel section compared with no 
tunneLled sections of the road? 
..........................................................................................................................................................................................................................  

18. What are the most problematic locations within or near the tunnel with regard  ro ro  
safety? 

Near en trance 
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\TI[T  Road and traffic laboratory 	 15. May 1990 	 Append± 

1 (2) 

QUESTIONS 

Please read first the notes in appendix 0. 

1. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in the case of a single-tunnel solution, 

and is it the same that of non-tunnelled sections of the road? 

4,50 (free 

_______________  see drawings Appendix 1. 

2. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in the case of a twin-tunnel solution, 

and is it the same as that of non-tunnelled sections of the road?  

_' 	___-___. 	.see drawings Appendix 2. 

3 
	Are dual carriageways constructed in single- or twin-tunnel solutions; if both are employed, 

which of the two do you favour? 

4. 	What are the minimum horizontal and vertical geometrical values and, the stopping sight 

distances, when the design. speed is 80 km/h. 70  kin/h  or 60  kin/h,  and are they the same 

as those for non-tunnelled sections of the road? If the tunnel has short-radii concave curves, 

have visibility requirements necessitated, for example, the  hthghtening  of the tunnel roof? 

	

max  vert slope m 1 	•1  N/?t ¶oax.1mlnl.  i<  vert 1stopping signtTanc 

1___UQal 

(70km/h 	not in our standards). 

S. 	What are the visibility requirements in the tunnelled section, and how are they arranged?  
t. jc 	 obs  

____. 	-- 

6. Can an entrance ramp connect to the road and the lane be terminated inside the tunnel? 
Yes, used for tunnels in towns (Brussels). 

7. Can an exit ramp or a lane originate inside the tunnel? 

Yes 	used  for...tnneisJ.n....to.wn.s.J.B. 	e.J..i..,........_........_ ...._...._.. ....-....................................._ ....  

8. Are drivers permitted to change lanes in the tunnel? 

'es, a,lway .... ...._... ................_.. ...................... 	 .. . ........................_. ................. 

(*)  min convexity radius 750m 	is used in town 
min concavity radius  SOOn 
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9. If changing lanes is prohibited in the tunnel, how is it prevented in practice?  

/  

10. Are slow-moving or stationary traffic queues caused by congestion permitted in the tunnel?  
JLdifftc.u]t..o.__othari_s.e_.Jn._town  -  Yet,  rpcnrnetimes  the  poccihilities ot-

used to set a  congestioned  tunnel out of service with red signals at the entrance) 

11. Is the tunnel widened at certain points so that, for example, vehicles which have broken 
down or which have been involved in accidents can be moved our of the way of traffic?  

.fQr_.i.J..2n9_tunnels  trrtDwns (Brtics.alc)  when the  colution  in  appenclices 
 is not used. 

12. If there are widened points, at what  inteivals  are they?  
_5OOm_tq,,,q 	it_flmnei  (i  ncuiagitutingon.cJing..i.anes).  

13. tf  widened points are provided, what is the design principle? Should they be large enough 
to take a passenger car, a full trailer combination  trucig  or what?  
JC,aQY.gIliQr.._a trailer combination truck. 

14. At what intervals in the tunnel should there be evacuation routes for use in the event of 
emergencies, for example, a car fire? 

400m  for_,,_most  recent  tunnel(passages  between twin-tunnels) 
4- 350m for evacuation passages to the surface, for pedestrians. 

15. Are lifts also employed as an evacuation routes? 

16. If the road has been built as a twin-tunnel solution, what is the interval between connect-
ing passages?  

QQaIpr.iiiil.es 	__________________ 	_____ 
+  50m for pedestrians. 

17. Do more or less road traffic accidents occur on the tunnel section compared with non- 
tunnelled sections of the road? 
Difficult  . :_ao.._p.de.trj.ans, 

 no crossing ways). Probably less accidents. 

18. What are the most problematic locations within or near the tunnel with regard to road 
safety?  

/,g,Jm the  .. coming 

Written by G.  LPtBEEIJW  
Engineer. 
Ministry of Publics Works 
WIC 3  -  Simon Bolivar lane, 30 
B 1210 BRUSSELS  -  BELGIUM.  
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The highest point of Belgium is 700m over the see, so we have 
only a few number of classical mountain road-tunnels (the first important 
one is built in Liege and is 1200m long). 

We are yet specialized in the 'sinking method" for the tunnels  ck  

waterways (4 important road-tunnels) and in the various building methods for 
tunnels in towns, which can be vary from very long (2 are longer than  2,5km)  
to middle long (about 70 longer than  lOOm)  or short (and not different then 
frame-bridges). 

This explains that there exist no specific standards for tunnels, 
which are designed with the same standards as the not tunneled parts of the 
road. Only a compilation of guide-lines, traditions and  pratical  disposals 
was published in 1981, just before the (last) great motorway works in Belgium. 
Many tunnels, designed before 1981, do not follow these guide-lines. 

For instance, these guide-lines give 3 solutions for the cross- 

sections (Appendices 1 and 2). 

On each figure you have 

1. A first solution with pavements along the tunnel walls, and without security 

lane, the most common solution in Belgium before 1981. 

2. A second solution with a security lane and without pavement, used for a 
few tunnels in our  1an  (in Mons  f.i.).  

3. A third solution with no security lane and no pavement, which can be used 
to let the traffic (slowly) go near a broken down vehicle. 
This third solution takes about the same breadth as the first one, so the 
guide-lines propose to adapt the existing cross-sections of the first so-
lution (with pavements) to the third one (without pavement).  
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J\PPENDIX  1 (Motorway)  

1 PROFIL  EN  TRAVERS  DUN  PERTUIS  
FIGURE N° B  AUTOROUTIER  A 2  VOlES  DE CIRCULATION  

DWARSPRO  FEEL VAN  EEN AUTOWEG 
FIGUUR N°B KOKER  MET  2RLJSTROKEN 

TROTTOIR SURELEVE 

VERHOOGDE STOEP 

• _____  

2X350 

20 	90  , 	30 	 700 	 30t 	go -I 
980  

BANDE  DARRET  TRADITIONNELLE 
TRADITIONELE PECHSTROOK  

2 X350 

40,1 	0 	 700 	 300 	30 

1140  

BANDE «ARRET REDUIT -SITUATION  NORMALE  
BEPERKTE PECHSTROOK-NORMAAL GEVAL  

2 X 412 5 	

1 1 
401 I i30 	 825 

I- 	 96 	
40  

BANDE «ARRET REDUIT  -SITUATION PANNE 
 BEPERKTE PECHSTROOK  IN  GEVAL  VAN  PECH 

ECHELLE:  
1/100 

SC HA AL 
1  /  100  
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PROFIL  EN  TRAVERS  DUN  PERTUIS 	 ECHELLE:  
FIGURE N° 9  AUTOROUT!EF<  A3  VOlES  DE CIRCULATION 	1/100  

DWARSPROFIEL  VAN  EEN AUTOWEG 	 SCHAALI 
FIGUUR  N° 9  KOKER  MET  3RIJSTROKEN 	 1/100  

TROTTOIR SURELEVE 
VERHOOGDE STOEP  

3X350 

20 	
F90 	

1050 	 30 	0  ,.  20 

	

F- 	 1330  
BANDE D'ARRET TRADITIONNELLE 
TRADITIONELE PECHSTROOI<  

-ii 

3X350 

40 	0 	 1050 	 300 	 40 
1490  

BANDE D'ARRET REDUITE - SITUATION  NORMALE  
BEPERKTE PECHSTROOK - NORMAAL GEVAL  

	

-lp 	-fl 
3X358 

	

401 	F3° 	 1075 	 30 	40 
1215  

BANDE  DARRET  REIJUITE  - SITUATION PANNE 
 BEPERKTE PECHSTROOK  IN  GEVAL  VAN  PECH  

L 
	40  _ 	175 	75 	175 	s 	250 	75 	250 29 

-H40 
1215  1135 

61  



-  2/11 - 

APPEUDIX  1 (Highway) 
1 PROFIL  EN  TRAVERS  DUN PERTUI 

 FIGUREN°  lo 	
ROUTIER A 2 VOlES DE CIRCULATION 

ECHELLE:  
1 / 100 

DWARSPROFIEL  VAN EEN WEGKOKER MET 
FIGUUR N° lo 

2 RIJSTROKEN 

TROTTO1R SURELEVE 
VERHOOGDE STOEP  

20, 	90  

BANDE D'ARRET TRAOITIONNELLE 
TRADITIONELE PECHSTROOK 

-lI_i 	 2X300 	 _j 
I 	30 	600 	 250 	3O 

990  

BANDE  «ARET  REDUITE -SITUATION  NORMALE 
 BEPERKTE PECHSTROOK- NORMAAL GEVAL 

rr  
2X377.5 

140 	0 	 755 	 30 	1.0  

BANOE «ARRET REDUITE -SITUATION PANNE 

BEPERKTE PECHSTROOK IN GEVAL VAN PECH 

__ 	TI  ILl___ 	 fl_____ 
HI r-iF  1 	I 	 I 	I 

140 1  I40I 	 250 	 250 	20 	1.0 
815 

SC HA AL I 
1 / 100 
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'PROFIL  EN  TRAVERS  DUN  PERTU1S 	 ECHELLE:  
FIGUREN°  11 	ROUTIER  A 3  VOlES  DE CIRCULATION 	1/100  

FIGUUR  N° 	
DWARSPROFIEL  VAN  EEN WEGKOKER  MET 	SCHAAL:  

3 	RIJSTROKEN 	 1/100  

TRC1TTOIR SURELEVE 
VERHOOGDE STOEP  

20 	90 	
100 	

90,4L0  

BANDE D'ARRET TRADITIONNELLE 

TRADITIONELE PECHSTROOK  

3 X 300 

60_i 	I0 	 900 	 250 	39 
1290  

BANDE D'ARRET REDUITE  -SITUATION  NORMALE  
BEPERKTE PECHSTROOK - NORMAAL I3EVAL  

X 323 

1+0. 	.30 
	 1030 

	 30. 	.1+0  
1110 

BANDE O'ARR  ET  REDUITE - SFflJAT!O  N  PANN  E 

 BEPERKTE PECHSTROOK  IN  GEVAL  VAN  PECH  

175 	1/5 	 -IH 	'  1030 
I- 	 1110  
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4PPFID1X  2 	 68  

1 PROFIL  EN  IRAVERS 	DUN  PERTUIS ECHELLE:  
FIGURE N° 12  ROUTIER 	A 2X2  VOlES  SANS 	CAMIONS  1/100  

DWARSPROFIEL  VAN  EEN WEGKOKER  MET  SCHAAL: 
FIGUUR  N° 

2X2  RIJSTROKEN 	ZONOER VRACHTWAGENS  1/100  

TROTTOIR 	SURELEVE 
VERHOOGDE 	STOEP  

V 
2 X300 	 fl 2 X300 

2990 	 600 	 30 	50 30 	 600 	 39. 	9O ,4 1 g0 

1590  1-- 

BANDE 	DARRET  TRADITIONNELLE 
TRADITIONELE 	PECHSTROOK  

2X300 2X300 
175 	 600 	

150F 
600  175 

1800  
P!j:  

BANDE 	D'ARRET 	D'URGENCE REDUITE -  SITUATION 	NORMALE  
BEPERKTE PECHSTROOK -NORMAAL GEVAL 

Ji  
2 X 302.5 2 X 3025 

4039 o 605 	 30,1 605 	 30,  

R6) 

BANDE 	DRRET D'URGENCE 	REDUITE -  SITUATION 	PANNE  
BEPERKTE PECHSTROOK 	IN  GEVAL  VAN  PECH  

2 
5 175 	 175 	 175 	20  
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Bundesanstalt für Strassenwesen  
V2  - Voa 

BASt. Postfach  lo 01 50, 0-5060  Bergisch Gladbach  1 

Technical Research Centre of Finland 
Road and Traffic Laboratory 
Herren  Leden und Hilska 
Vuorimiehentie  5 
SF  -  02150  Espoo  
Finland  

BrUderstrasse  53 
D-5060  Bergisch Gladbach  1 

 Telefon:  (0 2204) 43-0  
Durchwahl: 	58  
Ttx/Tx: 2204413=BAST  
Fax: (0 2204) 4 38 33 

9.  Maj  1990  

Betr.:  Traffic Engineering Design of Tunnelled Roads 
 Bezug: Ihr Schreiben  vom  5.3.1990  

Anlagen:  7  

Sehr geehrter  Herr  Leden, 
Sehr geehrter  Herr  Hilska,  

in den  Anlagen übersenden wir Ihnen Richtlinien für  die 

 Ausstattung  und  den  Betrieb  von  Stra3entunneln  und einige 
Beispielsartunlungen über Tunneleinrichtungen  in der Bundesrepublik 

Deutschland.  Ein  Exemplar der  Zeitschrift  "Tunnel"  liegt 

ebenfalls  in  Kopie bei.  
Wir hoffen, ohne näher auf Ihre Einzelfragen einzugehen, Sie mit 

 den  beigefugten fachspezifischen Unterlagen ausreichend 
informiert  zu haben. 

Mit  , dlichen Grü3en  

(Dr.  -Ing. Bolte)  
Saudi  rektor 
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DER BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR 

Der  Bundesminister für Verkehr . Posftach  2001 00. 5300 Bonn 2  

VTT  Technical 
Research Centre of Finland 
Vuorimiethent.ie 5 

SF-02 150  Espoo 
Finniand  

(02 28) 	Datum 

300.51 32 	13.  Juni  1990 
Robert-Schuman -PIatz  1 
5300 Bonn  -  Bad  Godesberg 

Geschttszeichen (blUe bei Antwort angeben): 

StB  13/18 F 90  

Tunne  lausstattung 

Schreiben  vom  5. März 1990 

Sehr geehrte  Damen und  Herren! 

Leider komme ich  erst  heute  dazu, Ihr Schreiben  zu  erwidern.  

Zur  Beantwortung  Ihrer  Fragen habe  ich  Ihnen einen Abdruck 

 der "Vorschriften von StraE3enquerschnitten in  Tunneln" und  

Auszüge aus  den "Richtlinien für die Ausstattung  und  den Betrieb 

von Stra8entunneln" beigefügt. Die gesamte Richtlinie  ist zu 

 beziehen  durch 

Forschungsgesellschaft für 

StraGen-  und  Verkehrswesen 

 Alfred-Schütte-Allee 10 

D-5000 Köln 21 

0  

Oftentihe Verlcehrsminel 	 Besucflerparkptatze  und Fernn.it 	(C228) 300-0  Uberweeungen  an  Bundeskasse  Bonn 
Busse 610. 614. 618 	 Anlieferungen nur dber  Telex. 	885lOObmvd  Kto.-Nr.  38001060  Landeszentralbank  Bonn 
Bann 66 	 Heinrich-von -Stepnan-StraSe  Teletex  2627-228364.5  BMVD (BLi  38000000)  
Haftestete  Robert-Schuman -Platz  2627.2283877  BMVO  Kto  .  Nr  11900- 505  PGirDA KOIn  

Telelax 	(0228)300-3428  (BLi  37010050) 
(0226)300-3429  
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Für weitere Auskünfte emplehle  ich Ihnen 

Niedersächsisches  Minister ium 

für Wirtschaft, Technologie  und 

Verkehr  

Post fach 

D-2000 Hannover  

Das Ministerium  hat einen  Autobahntunnel unter dem FIuL3  Ems 
gebaut.  

Im einzelnen wre zu  den Fragen noch folgendes auszuführen: 

1. s. Anlage 1 

2. s. Anlage 1 

3. Bei  zwei Richtungsfahrbahnen werden immer  2 Röhren 

gebaut 

4. Tunnels werden grundsätzlich beleuchtet 

S.  Anlage 1 

5. Beleuchtung  der Tunnels 

6. ja  

7. ja  

8. ja  

9. Durch Verkehrszeichen "(iberholverbot" oder Sperrung 

einzelner Spuren  mit Signalanlagen  

10. ja  

11. s. Anlage 2 

12. s. Anlage 2 

13. s. Anlage 2 

15. nein  

16. s. Anlage 2 

17. Die Unfallhäufigkeit liegt höher 

18. keine Angabe 
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Ich houle, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können. 

Mit Ireundlichem GruB 

Im Aultrag  

1<  retschmann 
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Querschnitte 
Blatt 1 	 Stral3en 

Tunnel 
BMV  ARS  16/85 

Der Bundesminister für Verkehr 	 Bonn, den 11,  Oktober  1985  
StB  13/38.50.05-05/162  Va  85 

Ailgemeines Rundschreiben Stral3enbau  Nr.  16/1985 X)  
Sachgebiet  2:  Bemessung  und Gestaltung  der  Bundesfernstrai3en 

Oberste Stral3enbaubehörden der Lander 
nachrichtlich: 
Bundesanstalt für Stral3enwesen 
Brüderstrafle  53 
5060  Bergisch Gladbach  1  
Forschungsgesellschaft für 
Straflen-  und Verkehrswesen  e. V. 
Alfred-Schütte-Allee  10 
5000  KOin  21  
Herrn 
Präsidenten  des  Bundesrechnungshofes 

 Berliner  Stral3e  51 
6000  Frankfurt/Math  1  

Betr.:  StraBenquerschnitte  in Tunnein 
Bezug: Meine Rundschreiben  

a) StB  13/38.50.05-05/13 157  Va  79  vom  7. 11. 1979 
b) StB  13/38.50.05-05/13 182  Va  82  vom  24. 11. 1982  

AnIg.:  1.  StraBenquerschnittstypen  in  Tunnein  
2. Entscheidungsverfahren  
3. Umgrenzung  des  lichten Raumes  
4. Sonderf  all  Lichtraum bei Strahiventilatoren  

Mit meinem Rundschreiben vom  7. November 1979  (Bezugsschreiben  a])  hatte  ich 
Sie im Interesse  ether  einheitlichen  und wirtschaftlichen Gestaltung gebeten, Ihren 
TunnelentwUrfen vorläufig festgelegt Querschnittstypen zugrunde zu legen. Eine 
abschliel3ende Regelung ist jetzt möglich. 
Ich führe hiermit  de in der  Anlage  1  dargestellten Strai3enquerschnittstypen  in 

 Tunnein für  die  Bundesfernstraflen ein  und bitte, sie  den  Tunnelentwürfen zugrunde 
 zu legen. Abweichungen  von  diesen Querschnittstypen bitte  ich zu begrunden.  

Mein  Rundschreiben  vom  7. November 1979  (Bezug  al)  setze  ich auf3er  Kraft. 
 Folgende GrUnde waren für  die  abschlief3ende  Regelung mal3gebend: 

- rn  den  RAS-Q  von 1982  ist  die  Randstreifenbreite  der  Regelquerschnitte für ein-
bahnige Straflen  mit Gegenverkehr auf  25 cm  herabgesetzt worden. 

-  Die  verkehrstechnische  und verkehrswirtschaftliche Untersuchung  der  Stral3eri-
querschnitte  in  Tunnein  von 1982  enthäit Hilfsrmttel für  die  Entscheidung zwi-
schen  den  Querschnittstypen  mit und ohne Standstreifen.  
in  einer erganzenden Untersuchung wurde  1985 die  Untersuchung  von 1982 

 aktua[isiert.  Die  Baukosten  liegen heute für  die  maBgebenden Bauweisen deut-
lich niedriger,  die  Kraftfahrzeug-Betriebskosten sind dagegen gestiegen.  Verein-
fachte Entscheidungsdiagramme wurden entwickeit (Anlage  2).  

') Vero(fentlicht: VkBJ.  1985, H. 21, S. 743— 752.  

SIll.  [Ag.  1/86  
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1261  -  1985 
Blatt 2 

Q  uc rsch  ni  tte 
StraBen  
Tu  n  ne  I 

 BMVARS  16/85 

native  Fuhrung  des  langsamen Verkehrs ausgeschlossen  ist,  kann nur unter fol-
genden Bedingungen  eine  Aufweitung  des  Querschnitts auf höchstens  12,50 m  lichte Weite  in  Betracht  kommen:  
•  der Tunnel  ist  nicht  zu lang  (höchstens  500 m);  
•  die  Beleuchtung genügt Uberall  und bd  alien  Aul3enhichtverhältnissen,  urn Be -nutzer  des  Mehrzweckstrejfens wahrzunehrnen; 
•  es  ist  sichergesteilt, daB Geschwindigkeitsbeschrankung (auf höchstens 

 80 km/h)  und  Uberholverbot angeordnet werden. 
Bei dieser ausnahxnsweisen Aufweitung  ist  die  Breite  der  Fahrstrei  (en  auf  3,50 m  einzuschränken.  

Die  Urngrenzung  des  lichten Raurnes bitte  ich nach  Anlage  3  vorzunehmen 
Wenn  in  Tunnein  mit  Rechteckquerschnitt Strahlventilatoren erforderlich werden 

 und  diese weder  in  einem Freiraum oberhaib  des  lichten Raumes  nach  Anlage  3  noch 
 in  Decken- oder ggf. auch Wandnischen untergebracht werden kOnnen, sondern  an 

den  Längswänden angeordnet werden mussen,  so  ist  der  Querschnitt  nach  Anlage  4 
 zu  verbreitern.  Die  Strahiventilatoren sind  in  diesem Falle  in den  oberen Ecken  des 

 Querschnitts anzubringen.  Sie  dürfen nicht über  die  Grenze  B e  -  in  Ausnahmefäl
-len  g h  -  in den  Raum hineinragen,  der  dem  Verkehr vorbehalten  ist.  

Hohe Fahrzeuge können  in den 30 cm  breiten Freirauin zwischen  der  Grenze  g h  für 
 das  ausnahmsweise Anbringen leicht verformbarer Schilder  und  der  lotrecht  ange

-nommenen Grenze  des  Verkehrsraumes hineinragen, weiin  die  Fahrbahn  zur  Wand 
 geneigt  ist. Bis zu  einer Fahrbahnquerneigung  von 3,5%  braucht  die  Breite  des Tun-

nels  nicht vergröl3ert werden. Bei gröfleren Querneigungen  Ist nach  folgendem 
 Schema  zu  verbreitern: 

Querneigung  [%J  Mehrbreite [cmj 

>3,5bis4,5  5  
>4,5bis5,5  10  
>5,5bis6,5  15  
>6,Sbis7,5  20  

Ich  bitte,  mir  Ihre Erfahrungen  mit  der  neuen Regelung bis Ende  1987  bekanntzuge
-ben. 

lm  Interesse einer einheitlichen Handhabung  im  Netz  der  kiassifizierten StraBen 
würde  ich  es  begrUi3en, wenn  Sie  die  Querschnittstypen  in  Tunnein Ihres Zuständig-
keitsbereiches gleichfalls anwenden würden. 
Dieses  Allgemeine  Rundschreiben Stral3enbau wird  im  Verkehrsblatt veröf (ent-
licht  X)  

sBL  1. 

(g. t/86  
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Anlage2: 

Entscheidungsverfahren 
für  die WahL von StraBenquerschnittstypen in  Tunneln  

1. Einführung 
(1) Entscheidungen über Tunnelquerschnitte werden wegen  der vergleichsweise 
hohen Tunnelbaukosten in besonderern Mafle von Wirtschaftlichkeitsaspekten 
beeinflul3t. Oft fehien jedoch für den Nutzen -Kosten-Vergleich ausreichende 

 Grundlagen.  Deshaib  ist  auf  der Preis-  und  Kostenbasis  von 1980  eine verkehrstech-
nische  und  verkehrswirtschaftliche Untersuchung durchgefuhrt worden  1)  Sie 

 ergab  Tabellen und  Nomogramrne  als  Hilfsmittel für  die Entscheidung zwischen den 
1979 für Tunnel von Richtungsfahrbahnen vorläufig eingefuhrten Querschnittsty-
pen. 
(2) Unerwartet abgesunkene Tunnelbaukosten bei gestiegenen Kfz-Betriebskosten 
rnachten  es erforderlich, die Entscheidungshilfen  zu  aktualisieren.  Die Diagramme 
2 a  und  2 b sind vereinfachte Neufassungen. 
(3) Diese  Preis-  und  Kostenentwicklung lal3t Entscheidungen für Tunneiquer-
schriitte  mit  Standstreifen nicht mehr,  wie  früher, nur bei äui3erst kostengunstigen 
Bauweisen  und extrem  groBen Verkehrsstärken  zu.  

2. Verfahren 
(4) Die  neuen  Entscheidungsdiagramme gelten für  die Querschnittstypen 26 T  und 

 26 Tr  (mit  Standstreifen)  und  für  den Tunneluerschnitt 26 t (ohne Standstreifen). 
Für zweistreifige Richtungsfahrbahnen in Stral3entunneln  bis zu  1000 m Lange, in 
derien der Verkehrsablauf n.icht  ständig  Uberwacht  und  demzufolge  in Ausnahmesi-
tuationen nur bedingt beeinflu13t werden kann, bieten diese Diagramme in einem 
sehr frühen Planungsstadium die Möglichkeit, den  durch einen Standstreifen ent-
stehenden Nutzen  und  die zusätzlicheri  Kosten  abzuschätzen  und  miteinander  zu 

 vergleichen. Eingangsdaten sind 
-  die örtlich bedingte Tunnelbauweise, 
-  die vorgesehene Tunnellänge  und  
-  die prognostizierte durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV). 
(5) Als  N u t z e n gelten die morietarisierbaren Vorteile, die den Tunnelbenutzern 
jährlich  durch einen Standstreifen entstehen.  Das  sind Ersparnisse  an Verkehrsko

-sten,  d. h. an Kfz-Betriebs-, Unfall-  und  Zeitkosten infolge vermiedener oder ver-
rninderter Verkehrsbehinderungen, Gefahren  und  Unfälle,  die sich bei Fahrbahnen 
ohne Standstreifen ergeben kOnnen.  Sie  sind  im  linken Teil  der Diagramme für Tun-
nellangen zwischen 250  und  1000 m  und  DTV-Werte  bis  maximal 60000 Kfz/24 h 
(zusammen für beide Fahrtrichtungen) abzulesen. 
(6) Als  K o s t e n sind  dem  rechten Teil  der Diagramme für offene  und  geschios-. 

 sene  (bergmannische) Tunnelbauweisen  die für einen Standstreifen zusätzlich auf-
zuwendenden mittleren Jahres-Rohbaukosten (Azinuitäten)  zu  entnehmen.  In ihnen 
sind die Baukosten für die Fahrbahn, die Betriebskosten für die  Luftung und  bei 
offenen Bauweisen auch  die Baukosten für die Zufahrtsrampen enthalten. Bei den 
Lüftungs-Betriebskosten führen zunehmende Turinellängen  und  Querschnittsver-
minderungen  zu  wachsenden Luftreibungswiderständen. Ein zusätzlicher  Stand-
streifen mindert also die Luftungskosten, besonders bei Tunnellängen über 250 rn 

')  Dr. Schiller/Eger: Stra6enquerschnitte für Tunnel. Heft 384 (1983) der BMV-Schriftenreihe For-
schung Stral3enbau  und  StraOenverkehrstechnLk  

SW. tÅg. 
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(7)  Für  die  Gliederung  der o f f e n e n  Bauweisen  ist  in  Verbindung  mit Anhang  1 
 folgendes  Schema  zu  berQcksichtigen:  

unten unten  
offener geschlossener 

Rahmen 

Böschung  la lb  
Trägerbohlwand  2 a 2 b  
Schlitzwand  3 a 3 b 

(8) Die g e s c h 1 o s s e n e n  (bergmannischen) Bauweisen sind gegliedert  nach 
Fest- und  Lockergestein (GF  und  GL)  und nach  den in  Anhang  1  beschriebenen Aus-
bruchklassen. Au13erdem  ist zu  unterscheiden  nach  
(a) Verbundschalen-Bauweise,  die  nur unter  der  Bedingung anzuwenden  ist,  daB 

 kern  betonsehädliches  (aggressives)  Gebirgswasser berQcksichtigt werden muf3, 
 und.  

(b) Zweischalen-Bauweise,  die  - zumal  in der  Vorplanungsphase -  als Regelfall zu 
 betrachten  ist.  

(9) Sind die  bei vorhandenen Standstreifen möglichen Ersparnisse  an  Verkehrsko
-sten  VK  gröfler  als  die  erforderlichen zusätzlichen Baukosten  BK,  d. h.  wird  die 

 Bedingung erfüllt 
VK>BK 

oder  
VK —BK=D>O,  

ist  aus verkehrswirtschaftlicher Sicht für einen Tunnelquerschnitt mi  t S  tand
-streifen  (26 T  oder  26 Tr)  zu  entscheiden..  

(10) Die  Diagramnie können auch verwendet werden, wenn für ein konkretes  Pro-
jekt  unter Berucksichtigung  der  örtlich gegebenen  Situation die  Tunnelrohbau

-kosten  K  bereits kalkuliert oder wenigstens hinreichend genau geschätzt sind.  Sie 
 mUssen da.nn  in  mittlere Jahres-Rohbaukosten (Arinuitäten) umgerechnet werden 

 (s. (6)).  Das  geschieht  nach  der  Gleichung 
BK26T . = (EBK26T,. - BKZ6 ] -  0,03666)  +  U  

Dabei sind BKZ6T  die  Tunnelrohbaukosten  des 26 T-  oder  26 Tr-Querschnitts, 
BK26  die  Tunnelbaukosten  des 26 t -Querschnitts.  Der Wert U  gibt  die  verrechenba

-ren  jãhrlichen Luftungskosten (d.h.  die  Luftungsbetriebskosten)  an  und ist  der 
 Tabelle  1  für  die  gegebene TunneUänge  TL  und  die  Bauweise  

0  =  off  ene,  
G  = geschlossene Bauweise  
zu  entnehmen.  

3. Entscheidungsbeispiele 
In den  folgenden Beispielen wird geprUft, ob  es  aus verkehrswirtschaftlicher Sicht 
zweckmäl3ig  ist,  den  jeweiligen  Tunnel  mit  einem zusätzlichen Standstreifen ent-
sprechend  den  Tunnelquerschnitten  26 T  (Beispiel  a)  oder  26 Tr  (Beispiel  b)  auszu-
statten.  Die  weiteren Randbedingungeri  der  Beispiele unterscheiden sich  durch  die 

 untersteilten örtlichen Verhältnisse,  die  im  ersten  Fall  geschiosserie (bergmänrii-
sche) Zweischalen-Bauweise  im  Festgestein (GF3b) bedingen  und  bei einer  Tunnel- 
länge  TL  =  800 m  keine hinreichende Kalkulation  der  Tunnelbaukosten gestattet 

 haben. Im  zweiten  Fall  liegen  Verhältnisse  vor,  bei denen  der 500 m  lange  Tunnel 
 nach  Bauweise  02b  gebaut werden kann (offene Bauweise  im  Grundwasser  mit Trä

-gerbohiwand)  und  die  Tunnelbaukosten  relativ  leicht  zu  kalkulieren waren.  In  allen  
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Tabeite  1:  Verrechenbare Jihriache Luttungskosten  U in TOM  nach  Tunneliãnge  Tt und 
 Tunnelbauweisen:  0  =  often; G  = geschiossen  

TL  
(m) 

Bauweise 
 0 	G 

250 1.40 4.40 
300 -0.12 3.88 
350 -1.64 3,36 
400 -3.16 2.84 
450 -4.68 2.32 
500 -6.20 1.80 
550 -10.44 0.40 
600 -14.68 -1.00 
650 -18.92 -2.40 
700 -23.16 -3.80 
750 -27.40 -5.20 
800 -36.40 -7,96 
850 -45.40 -10.72 
900 -54.40 -13.48 
950 -63.40 -16.24 

1000 -72.40 -19.00 

Fallen  wird  eine mittlere tägliche Verkehrsstãrke DTV =  52000  Kfz/24  Stunden 
(zusammen für beide Fahrtrichtungen) untersteilt. 

Beispiel  1 a:  Tunnelbauweise GF3b, Tunnellange  TL  =  800 m; 
 Tunnelquerschnitt  26 T?  

mi Diagramm  des  Anhangs  2 a  wird auf  der  unken Seite  der Wert  für  die  Verkehrs
-kosten-Ersparnisse abgelesen,  die  inIolge Tunnelquerschnitt  26 T  gegenuber  Tun
-nelquerschnitt  26 t  zu erwarten sind: 

VK2 =  185  TDMJa 
Auf  der  rechten Seite  des  An.hangs  2 a  werden  die  für Tunnelquerschn.itt  26 T  gegen-
Uber Tunnelquerschnitt  26 t  zusätzlich aufzuwendenden Baukosten  BK abgelesen 
als 

BK26T  =  230  TDMJa  
Als Entscheidungskriterium  D  ergibt sich: 

D26T =l85 -23O= -45<zO  
Der  zusãtzliche Aufwand für  den  Standstreifen  des  Querschnitts  26 T  ist gröl3er als 

 der  zu erwartende Nutzen,  so  daB aus verkehrswirtschaftlicher Sicht  der  Quer-
schnittstyp  26 T  nicht  zu rechtfertigen ist. 

Beispiel  1 b:  Tunnelbauweise GF3b, Tunnellange  TL  =  800 m; 
 Tunnelquerschnitt  26 Tr? 

Es  ergeben sich  die  gleichen Verkehrskosten-Ersparnisse  wie im Beispiel  la:  
VK26 	185  TDMJa 

Auf  der  rechten Seite  des  Anhangs  2 b  werden  die  für Tunnelquerschnitt  26 Tr 
 gegenUber Tunnelquerschnitt  26 t  zusätzlich aufzuwendenden Baukosten  BK abge-

lesen als 
BK26 .=  140  TDM/a 

.  1/86  
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Als Entscheidungskriterium  D  ergibt sich:  
D 26 .  =  185  -  140 45  >  0 

Der  zusätzliche Aufwand für  den  Standstreifen  des  Querschnitts  26 Tr  ist geringer 
als  der  zu erwartende Nutzen,  so  dal3 aus verkehrswirtschaftlicher Sicht für  den 

 Tun.nelquersch.nitt  26 Tr  (mit Standstreifen) zu entscheiden ist. 

Beispiel Za: Tunnelbauweiseo2b,TunnellangeTL =  500  tri; 
Tunnelquerschnitt  26 T? 

Die  grundlichen Voruntersuchurigen ergaben  nach dem derzeit gUltigen Kosten-
niveau Tunnelrohbaukosten für  die  Tunnelquerschnitte  26 t  und  26 T  und  eine 

 Kostendifferenz zwischen beiden  von 4124  TDM.  Mit dem vorgegebenen Annuitä-
tenfaktor und  den  Luftungskosten entsprechend Tabelle  1  ergeben sich daraus  mitt

-lere Jahres  kosten  in  Höhe  von  

BKZ6T  =  (4124 0,03666)  -  6,20  =  145  TDM/a  

Sie liegen somit  urn ca. 15  TDMIa unter  dem im Entscheidungsdiagrarnm  (An-
hang 2 a)  angegebenen Wrt.  Als Verkehrskosten-Ersparrnsse ergeben sich laut  An-
hang 2 a:  

VK26T =  115  TDMJa  

Als Entscheidungskriteriurn  D  ergibt sich:  

D26  =  115  -  145  =  30<0 

Der  zusätzliche Aufwand für  den  Standstreifen  des  Querschnitts  26 T  ist grOBer aLs 
 der  zu erwartende Nutzen,  so  dal3 aus verkehrswirtschaftlicher Sicht  der  Quer-

schnittstyp  26 T  nicht  zu rechtfertigen ist. 

Beispiel  2 b:  Tunnelbauweise  02b,  Tunnellange  TL  =  500 m; 
 Tunnelquerschnitt  26 Tr? 

Die  grundlicheri Voruntersuchungen ergaben  nach dem derzeit guitigen Kosten-
niveau Tunnelrohbaukosten für  die  Timnelquerschnitte  26 t  und  26 Tr  und  eine 

 Kostend.ifferenz zwischen beiden  von 2624  TDM. M.it  dem vorgegebenen Annuitã-
tenfaktor und  den  LuItungskosten entsprechend Tabelle  1  ergeben sich daraus  mitt

-lere Jahreskosten  in  Hãhe  von  

BK261'r  =  (2624 0,03666)  -  6,20  =  90  TDM/a  

Sie liegen somit  urn ca. 8  TDMJa unter  dem  in  Entscheidungsdiagrarnm angegebenen 
 Wert.  

Als Verkehrskosten-Ersparrnsse ergeben sich  It.  Anlage  2 b  wiederum 

VKz6rr  115  TDMJa  

Als Entscheidungskriterium  D  ergibt sich:  
D 25 .1 .  =  115  -  90  =  25 >0 

Der  zusåtzliche Aufwand für  den  Standstreifen  des  Querschnittes  26  Trist geringer 
als  der  zu erwartende Nutzen,  so  daB aus verkebrswirtschaftlicher Sicht für  den 

 Tunnelquerschriitt  26 Tr  zu entscheiden ist. 
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Anhang  1:  Tunneibauweisen  
(zu  Asilage  2) 

la:  Offene Bauweise  

Q  ue rschni tte 
StraBen 

 Tunnel 
 BMV  ARS  16/85  

_Jji  i 	__j_  

ts .  

Boden: kohåsionsloser Mischboden -  sand  und Geschiebemergel 
(Kiasse  3-4, DIN 18 300)  

Konstruktion:  
a  - oberhaib des Grundwassers:  

unten offener  zwei- oder dreistieliger Stahibeton - Piattenrahmen auf Strei-
fenfundamenten mit einer bituminOsen Hautabdichtung gegen nichtdrücken

-des Wasser 
b  -  im Grundwasser: 

geschiossener Stahibetonrabmen  nut oder ohne Mitteiwand  und eirier wasser-
druckhaltenden bituminOsen Hautabdichtung  

1/86  



Anhang  1 
1 b: Geschiossene Bauweise 
Gebirge Aus- 

bruch- Vortdeb  mit  voriäuliger Sicherung EndqOttiger Ausbau 

kiasse 

Vorirleb rweistufig  mit  voreilender Kaiotte  nach  der NOT,  Abschlagtiefe  3m,  Beointrch-  a) geschafte Stahibeton-Verbundinnenschale,  d  -25cm 

tigung  der  Gebirgsqualitåt  dutch  zu1retende Borgwasser unbedeutend, geoiogisch  b) Stahlbetoninnenschale  mit  elniagiger  PVC -Abdichtung; 

GF  1  bodingter Mehrausbruch  0,5  m3/m, vo1ufige Sicherung  mil  Ankerung  (Raston  2,0 x 2,0 m) Dicke 30  oder 40cm (abtingig  von der  OuerschnitlsgrÖile  
und  bowehrtem Sprttzbeton  von  10cm Dlcke, geringe Zeitautwendung für Sichonings-  und  von der  Ausbruchklasse) 

arbeiten,  koin  SohlgewÖibo  und  keino Sohisicherung erfordertich. 

Vortileb zwelstufig  mlf  vorellender Kalotte  nach  der NOT,  Abschlagtiefe  1,30 m,  geologisch 
bodingter Mohrausbruch  2  m3/m, Beeintrchtlgung  der  Gebirgsqualitàt  dutch  zutretendes 
Borgwasser mögtich, unverzOglicho Sprttzbetonversiegeiung einschlieBlich  der  Ortsbnist 

GF2 erfoderlich, vorlaufige Slchening  mit  Stahibögen, Ankerung  (Raster 1,5 x 1,5 m)  und  be - 
wehrtom Sprltzbolon  von  20cm  Dicke,  erhebtche Zoitautwendung für Sicherungsarbeiten  
(alle  Sichonjngsarboiten  vor dem  nchston Abschlag), kein Sohigewätbe  und  keino Sohi- 
sichorung  ert  orderlich.  

Fest- 
gest  ein 

Voririeb dreistufig  mil  voreilondor Kalotte  nach  der NOT,  Abschlagtlef  a 2,00 m,  Beointräch- 
tigung  dar  Gebirgsqualitht  dutch  zutretendes Bergwasser  goring,  geologisch bedingter 

GF3 Mehrausbnich  2  m 3/m, soforlige vorlåuflge Sicherung  mit  Ankening  (Raster: 2,0 x 2,0 m)  
und  bewehrtem Sprltzbeton  von  15cm  Dicke,  mittiere Zeitaufwendung für Sicherungs- 
arbelten, Sohigowölbe erforderlich. 

Vortrleb droistufig  mit  voreiiendor Kaiotte  nach  der NOT,  Abschlagtlefe  1,00 m, Boom-  
-  

- 

- 

trchtigung  der  GebirgsquaiitI  dutch  zutretendes Bergwasser möglich, geologisch 
bodingterMehrausbnch2m/m,unverzOgiicheSpritzbetonverSlegelun9eiflschlieBhich - 

GF4  der  Ortsbrust erfordeilich, vorlåufige Sichorung  mit  Stahbógon, Ankerung  (Raster: 
1,5  xl  ,5 m)  und  bewehrtem Sptltzbeton  von  20cm Dictce, erheblicho Zeltautwendung für '  4 
Slcherungsarbeiten(aileSicherungsarbeltenvordemnåchstenAbschlag),Söhigewöibe &or  - - 
ert  ordertich. 

•  

Fortsotzung  s.  nchste  Soita 



ib: Geschiossene Bauweise  (Forts.)  

Gebirge Aus- 
bruch- Vortrieb  mit  vor1ufiger Slcherung Endgöltigec Ausbau 

kiasse 

Vortrieb  Im  kurzfrlstig standfeston Lockergestein (kohäsiva Böden), Tellausbruch ln Stahlbetoninnenschale  mit  elniagiger  PVC-Abdichtung;  
3  Abschnitten (KalottelStrosselSohle)  nach  der NOT,  Begrenzung derAbschlagtlefe auf  Dicke 40  oder 45cm (abhånglg  von der  Querschnittsgrö8e) 

GL1  100 m,  Sicherung efoschilettllch  der  Ortsbrust unmittelbar  nach  Errelchen derAbschlag- 
tlele, erhobliche Zeltautwendung für Slchorungsarbelten, vorlufIQe Sicherung  durch 
Stahibögen  und  bewehrten Sprltzbeton  von 20  bls 25cm Dlcko. 

Vorirleb  In  oicht standlestem Lockergestein aus glelchmäBlg gelagerlen  Sanden und  Bei  NOT-Vortrieb endgOltlger Ausbau  wie  GL1 oder  alter- 

GL2 Kiosen  nach  der NOT,  Abschlagtiele -  0,80 m,  vorläulige Sicherung  dutch  Pffindung,  nativ als  Messerschlldvortoeb  mit  einschallger Stahibeton- 

Stahlbögen  und  Spriliboton  von 20-25cm Dlcke. auskleldung aus wasserundurchlässigem  Baton  mit  Fugen - 
Locker - banddichtung; Gewölbedlcke  60  bls 80cm, Sohldicke  85  bis  

gestein t00cm 	 ______ 

Vortrieb  In  nicht standfestem Lockergestein aus unglelchmälllg gelagertan  Sanden,  KIesen . - -  

und  durchgehenden Geröllschichten (Findlingon)  nach  der NOT,  Abschlagtlete  —0,80 m,  
' 	I  

vorlåufige Sicherung  dutch  Pfåndung, Stahibögan  und  Sprltzbeton  von 20-i25 cm Dicke. 
I 

II  - - 
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Richtlinien - RABT  

In Ausnahmefãllen  kannen Uber  den Notgehwegen normalgrolle Verkehrszeichen 
 mit einer Breite bis zu  70 cm angebracht werden. 

Werden Strahiventilatoren irmerhaib  der Bauwerksregelabmessungen arigeordnet, 
ergeben sich breitere Notgehwege. Die Verbreiterung richtet sich  nach dem  Durch-
messer  des einzubauenden Ventilators. 

L3  Tunnelquerschnitt 
Der Tunnelquerschnitt mul3 Abmessungen erhalten, die es ermöglichen, die Aus-
stattung  wie Beleuchtung, Lüf tung, Sicherheitseinrichtungen aullerhalb  des lich-
ten Raumes unterzubringen. Insbesondere die Einnchtungen  zur Luftung erfor- 
dem  u. U. einen erheblichen zusatzlichen Platzbedarf. Der Tunnelquerschrntt  ist 
auBerdem abhängig  von der Tunnellänge, der Verkehrsstärke  und  den geologischen 
Verhältnissen. 
Der Tunnelquerschnitt, der den lichten Raum umfallt  und darüber hinaus Platz 
bietet für alle Ausstattungselemente, steilt  den Tunnel-Regelquerschnitt  dar 
(Bild  1/3  und Bild  1/4). 

2. Betriebseinnchtungen 

2.1 Beleuchtung 

2.1.1 Anforderungen 
Tunnel sind aus  Grunden  der Verkehrssicherheit in der  Regel zu beleuchten.  Die 
Anforderungen an die Beleuchtung eines Tunnels werden  durch  die Eigenschaften 
des mensch.lichen Auges (Gesichtssinnes) in Verbindung  mit  der Forderung  nach 
Verkehrssicherheit für  den  mit  der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahrenden 
K.raftfahrer bestimmt.  Hindernisse aul  der Fahrbahnoberfläche  im  Tunnel sollen 
deshalb auf die  Länge  der Haltesichtweite erkennbar sein. Die Erkennbarkeit der 

 Hindernisse ist nicht nur  von der Beleuchtung abhangig, sondern auch von den 
Reflex.ionseigenschaften der Fahrbahnoberfläche  und  der Tunnelwände.  

Das Auge erkennt Hindernisse besser und schneller mit zunehmender  Hinter-
grundleuchtdichte sowie  mit zunehnienden Leuchtdichteunterschieden zwischen 
Hindernis und Hintergrund. Mit  der Art der Beleuchtung eines Tunnels kann die 
Leuchtdichte des Hintergrimdes  und  die Höhe des Leuchtdichteunterschiedes zwi-
schen Hindernis  und H.intergrund beéinflullt werden Das  von der Fahrbahnober-
fläche  und  den Wanden in  das Auge  des Kraftfahrers reflektierte Licht wird  als 

flnCLD€aa 

TUMt.EIJ4JSF*M*T 

-- )  

S I PS  CKE  

Bild  2.1/1:  Begriffe  und schematischer Verlauf  der L.euchtdichte bei der Durchfahrt  durch 
einen  Tunnel am  Tage (vgl.  DIN 67524  Teit  11401) 
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Bild  1/2: Unigrenzung des liehten Raumes in Tunnetn 

1.  Verkehrsraum  Tunnel 

1.1 Ailgemeines 
Tunnel sind Teile ether StraBe. Die verkehrlichen Verhältnisse in Tunnein sollen 
daher grundsãtzlich denen der Stral3e entsprechen. Tunnel sind jedoch besondere 
Abschnitte einer Stral3e, die hohe Aufwendungen für ihren Bau, ihren Erhalt  und 
ihren Betrieb erfordern. Für viele  Tunnel  ist  es daher erforderlich  und vertretbar, 
Einschränkungen  der Verkehrsqualitãt hinzunehmen.  Das Gebot  der Verkehrssi-
cherheit  und  der Wirtschaftlichkeit erfordert daher in der  Regel,  die zulassigen 
Höchstgeschwindigkeiten in Tunnein  zu begrenzen.  

1.2 Abgrenzung des lichten Raumes 
Aus  der Verkehrsaufgabe des Tunnels ergibt sich die notwendige Querschrnttsflã-
die für den lichten Raum. Die Abgren.zung des lichten Raumes wird abgeleitet aus 
der des jeweiligen Regelquerschnittes der freien Strecke, wobei die zulassigen Ein-
schrankungen des Querschnittes  im Bereich  von Bauwerken berücksichtigt werden 
(vgl.  RAS-Q  [10]). 
Urn die Vielfalt mäglicher Querschnitte - auch aus wirtschaftlichen  Grunden - zu 
begrenzen, wurden für Bundesfernstral3en  5 Querschnittstypen vorläufig festgelegt 

 (Bild  ill).  Sie smd  den  heute geltenden Regelquerschriitten  der  RAS-Q angepal3t. 

Abweichungen sind zulässig, müssen  aber im einzelnen begrundet werden.  

Die Umgrenzung des lichten Raumes  ist mit Mal3angaben vorgegeben (Bild  1/2) 
Die Breite ergibt sich aus  dem jeweiligen Straflenquerschnitt  des Tunnels. Die 
erforderliche lichte Höhe beträgt - lotrecht gemessen - für den Kfz-Verkehr 
4,50 m. Die tJmgrenzung des lichten Raumes enthält  im wesentlichen Flächen,  die 
nur  dem Verkehr vorbehalten sind (Bild  1/2). Lediglich über den seitlichen Notgeh-
wegen sind Teilflãchen ausgewiesen, in denen insbesondere Verkehrszeichen  und 
Hinweisschilder angebracht werden können,  die allerdings nur  eine  Breite  bis zu 

 50 cm in Anspruch nehmen dürfen.  Zur Luftung erforderliche Strahlventilatoren 
müssen hierbei  in  Nischen angeordnet werden (siehe auch Abschnitt  2.2.41, 

 Bild  2.2/8). 



-  2/36  - 

- Verkehrsuberleitung  in  eine benachbarte Tunneiröhre 

- Verkehrsumleitung  im umliegenden Stratennetz 

-  Information über den Verkehrsablauf, insbesondere Störfallin-
formation 

- Verhaltenshinweise.  

Zur Erfassung  der aktuellen Verkehrssituation.  vor allem etwaiger 
Störungen, dienen VerkehrsuberwachungSeiflflChtUflgefl.  Ober 

automatisch arbeitende  Sonden  (in der  Regel lnduktionsschlei-

fendektoren) können  in vorgebbaren Zeitintervallen Verkehrs
-starke. Verkehrsdichte. Geschwindigkeit. Geschwindigkeitsver-

teilung, Lkw-Anteile  u. a.  nach Fahrstreifen getrennt ermittelt 
werden.  Die  Sonden werden unter besonderer Beachtung kriti-
scher Bereiche im  Tunnel  und auf  den  Rampen  so angeordnet. daB 
die Verkehrszustãnde räumlich hinreichend differenziert ermit-
telt werden können. Da die Art einer Stoning nicht automatisch 
festgesteilt werden kann, kann die Zuschaltung von Fernsehka-
meras zweckmäBig sem. 

Die Verkehrsdaten können entweder dezentral unter Emsatz von 
Mikroprozessoren an der Mel3steUe aufbereitet  und vorverdichtet 
oder zentral über einen ProzeBrechner aulbereitet werden. Mit 
Hilfe emer Entscheidungslogik wird  eine  den Verkehrsverhältnis

-sen angepal3te SteuerungsmaBnahrne ausgewählt. Diese kann. 
wenn Uberwachungspersonal anwesend ist. uberprüft und bestå-
tigt oder korngiert werden  (Open-loop-Betrieb) oder autornatisch 
realisiert werden (Closed-loop-Betrieb). Neben der Verkehrsbe-
einflussung  im engeren Sinne  hat der Prozefirechner die Aufgabe 
der gesamten SysternBberwachung  und  der  Dokumentation  von 

Bettiebszuständen  und Verkehrsdaten.  

Die  Konfiguration  des Prozefirechners kann sich aus der zentralen 
Einheit, penpheren Speichereinheiten, Eingabe-  und Ausgabege-

räten zusammensetzen (siehe auch Abschnitt  2.6.1). 

Kiernere Leitsysteme weisen einen eher geringeren Ausbau auf. 
Eigene Zentralen werden  in der  Regel mcht erforderlich, statt  des- 

sen wird  eine Zusammenfassung  der Steuerung mehrerer Leitsy-
sterne in einer Zentrale angestrebt. 

Der CJbermittlung von Anweisungen  und sonstigen Informationen 
 an den Kraftfahrer  dienen Wechsellichtzeichen. Dauerlichtzei-

dien und Wechselverkehrszeichen, andere straBenseitige Wech-
seizeichen (Schriftzüge. Piktogramme, Unterflurleuchten),  u. U. 
Lautsprecher. Urn überhohe Fahrzeuge in einem Fahrzeugkollek-
tiv erkennen  und aussondern zu kOnnen, werden mechanische 
oder optische Höhenkontrollen.  die  mit Lichtzeichenanlagen, 
Sperrzeichen oder Sperrschranken gekoppelt sind, eingesetzt. 

 Die Anordnung der Verkehrszeichen  und sonstiger Leiteinrich-
tungen entspricht ailgemein geltenden qualitativen Grundsätzeri. 

 In Anbetracht der räumlichen Enge  und  der Lichtverhãltrusse  im 

 Tunnel können  im Innenbereich verkleinerte Verkehrszeichen, 
 die selbstleuchtend ausgebildet sein sollen, verwendet werden. 

Hingegen sollten auf der Zulaufstrecke möglichst gro8e Ver-
kehrszeichen verwendet werden.  

Zur Ubertragung werden Fernmeldekabel eingesetzt. Sofern  in 

längeren  Tunneln Funkanlagen vorgesehen werden, soilte auch 
Verkehrsfunk ausgestrahlt werden können.  

Die Festlegung von Art, Grööe, Umfang  und Anordnung  der Ein-
richtungen bedarf einer sorgfaitigen  Planung im einzelnen.  

Urn auch bei Netzausfall einen mögtichst sicheren Verkehrsablauf 
 zu gewährleisten. ist zu prBfen, ob oder  in weichem Urnfang eui 

unterbrechungsloser Betrieb des Verkehrsleitsystems  und dazmt 
 die Bereithattung einer Notstrornversorgung erforderlich  ist (siehe 

auch Abschnitt  2.6.3). 

2.3.3 Betrieb 

Der Betrieb des Verkehrsleitsystems erfordert  nach dem Imple-
mentieren und Justieren  der Steuerungsprogramme  eine  ständige 

(Jberwachung  der Funktionsf&higkeit des Systems, urn es gege-
benenfails  zu verbessern,  die Vorbereitung  und DurchtBhrung 

 von Mal3nahmen  bel Systemausfail und  die DurchfBhrung der 
nicht automatisierten Tätigkeiten. 

Die Anordnung  und  die Ausfuhrung der vielfältigen Arbeiten 
setzt  eine eindeutige Kompetenzverteilung bei  den Dienststellen 
des Systembetreibers  und  den angeschlossenen  Institutionen vor-
aus.  

2.4 Sicherheit für Verkehr  und  Bauwerk 

 2.4.1 Antorderungen 

- für bauliche  Anlagen 
Für  die Sicherheit der Kraftfahrer  und für Personen,  die sich 
auBerhaib von Kraftfahrzeugen  im  Tunnel aufhalten müssen, 
sind besondere bauliche  Anlagen, wie  z. B. Standstreifen, 
Pannenbuchten erforderlich. Bei kurzeren  Tunneln (im allg. 

 L < 300  ro) soilte gepruft werden, ob auf solche Anlagen ver-
zichtet werden kann. Eine besondere Zufahrt zu  den Tunnel-
portalen für Einsatzfahrzeuge kann zweckmä8ig sein. 

- für Kommunikationseinrichtungen  
In stark belasteten Tunnein sind Einrichtungen erforderlich, 
die  eine  Kommunikation zwischen  den Kraftfahrern  und dem 
Uberwachungspersonal ermöglichen. 

- für Brandmeldeeinrichtungen 
Brandmeldeeinrichtungen zeigen  das Entstehen und das Vor-
handensein eines Brandes  an. Wenn solche Meldeeinrichtun

-gen ihren Zweck erfullen  sotien. müssen  sie jeden Bereich  des 
Tunnels  ert assen. 

- für Löscheinrichtungen  

Die Löscheinrichtungen  im  Tunnel müssen geeignet sein, die 
Auswirkungen eines  Brandes möglichst klein zu halten.  Es 
muB gewahrleistet sein, daB  Brände  durch  die Feuerwehr 
bekäxnpft werden  kannen. 

- für Beleuchtung  
Als  Ersatz für den Ausfail der Tunnelbeleuchtung wi.rd  zur 
Sicherheit für  die Kraftfahrer, insbesondere  zur Orientierung 
bei Branden,  eine Ersatzbeleuchtung erforderlich.  

2.4.2 Baullche  Anlagen  

2.4.2.1 Standstreifen  

Unter bestimmten wirtschaftlichen Voraussetzungen  ist  es in Tun-
nein in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke. der Tunnellänge 

 und  der Bauklasse vertretbar, Standstreifen anzulegen. Die Breite 
des Standstreifens solite so gewählt werden, daB ein dort abge-
steiltes Fahrzeug den Verkehr auf  dem angrenzenden Fahrstrei

-fen nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. 

In  Notfällen bietet ein Standstreifen  den Einsatzfahrzeugen 
Zufahrtsmöglichkeiten. Bei Unterhaltungsarbeiten kann  er als 
Ersatzfahrstreifen genutzt werden.  

2.4.2.2 Pannenbuchten 

Bei längeren Tunnein sind Pannenbuchten angebracht, wenn  die 
Anlage eines Standstreifens wirtschaftlich nicht vertretbar  ist.  

ca.  I.Qm  

I 	 1.00  

Bild  2.4/1: Grundrthlorm elner Pannenbucht 

22 
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lii  Tunneln mit Gegenverkehr sollen  die Panneribuchten gegen-
,iberliegend angeordnet werden. urn in Nottalleri ein Wenden der 

'kw  zu ermöglichen. Als Abstand  der Pannenbuchten  soiton etwa 

 500 m angestrebt werden. 

Pannenbuchtefl sind erst  ab einer  Lange von etwa 1000 m, bei  gro- 

ten Verkehrsstarken von etwa 500 m erforderilch. Bei Tunnein 
 mit Richtungsverkehr werden Pannenbuchten auf  der rechten 

Fahrbahnseite angelegt. 

Die Pannenbuchten soliten so ausgebildet sein. daB ein Lastzug 

 mit  der Lange von 18 m darauf abgestellt werden kann, ohne den 

Verkehr auf  dem angrenzenden Fahrstreifen wesentlich zu beein-

trachtigen. 

liber  den Buchten mul3 ein ausreichender Iichter Raum vorgese-
hen werden. 

2.42.3 Fluchtwege 

Bei Tunnein,  die länger  als  500 m sind, soliten in regelmälligen 
Abständen Fluchtwege angeordnet werden, die bei zweiröhngen 

 Tunneln  in der  Regel  in die Nachbarrãhre führen  und einen 

Abstand  von etwa 300 m aufweisen. Bei einrährigen  Tunneln  soil- 
ten, soweit es die topographischen Verhältnisse zulassen  und  es 

 mit vertretbarem Aufwand maglich ist, Fluchtwege  ins  Freie 

angeordnet werden. ln  Tunneln, bei denen  die Fluchtwege in die 
NachbarrOh.re führen. kann jeder dritte für Fahrzeuge  als liber-
fahrt ausgebildet werden. 

Fluchtwege mUssen ausreichend  und unmillverständlich gekenn-

zeichnet sein.  

2.4.2.4 Wendebuchten 

Bei tangen Tunnein kann  es sinnvoll sein. für Notfãile Wende-
huchten anzulegen. Diese soilten so ausgebildet sein. dalI auch 
ein Lastki-aftwagen umkehren  karin.  Die Wendebuchten sind  im 
Regelfau anstelle jeder vierten Pannenbucht anzuordnen. KOnnen 
bei einrährigen Tunnein keine Fluchtwege  ins Freie angeordnet 
werden. so  soilten anstelle jeder zweiten Pannenbucht Wende-
buchten vorgesehen werden. 

2.4.2.5 Notgehwege 

Beidseihg  der Fahrbahn soil ein 1.0 m breiter Notgehweg  ange-
ordnet werden, dessen Schrammbordhöhe zwischen  0,15 m  und 

 0.25 m  liegen  soil. liber  dem Notgehweg ist je nach  Schramm-
bordhöhe ein lichter Raum zwischeri 2.35 m  und  2,25 m freizuhal-
tea (siehe  Bild  1/2). 

2.4.2.6 Höhenkontrolle  

Vor  der Einfahrt in einen Tunnel  mit einer Zwischendecke oder 
mit unututteibar  Ober der oberen Begrenzung des Lichten Raumes 
angebrachten Betriebseinrichtungen kann  eine  1-lähenkontroile 
zweckmällig sein. 

Die MaOnahmen  zur Höhenkontrolle soilten  so angelegt sein, daB 
"in  zu hohes Fahrzeug zum Halten gebracht wird und 
- eritweder auf einer  vor dem  Tunnel liegenden Fläche abge-

steilt  und entsprechend entladen werden kean 
- oder  die Straöe noch  vor Erreichen  des Tunnels verlassen kann. 

itt'i Turinein ohne besetzte Leitwarte sind mechanisch Uberwa-
(hende Höhenkontroilen (bewegliche raumbegrenzende Quer-
halken) einzusetzen,  Das Ausldseri  der Höhenkontroile mull für 

 (len Kraftfahrer zwejfelsfrei erkennbar sein.  

hei Tunnein  mit besetzter Leitwarte sind elektrisch überwa-
hende Anlagen  in Verbindung  mit einer Lichtsignalanlage zur  

I lOhenkontO vorzusehen.  Das Auslösen  der l-lOhenkontrolle  ist 
'.owohl dem Kraft.fahrer als auch  in der Betriebszentrale optisch 

 lind akustisch anzuzeigen.  

2.4.3 Kommunikationseinrichtungen 

2.4.3.1 Notrufstationen 

ln  Tunneln soliten etwa alle  150 m Notrutstationen angeordnet 
werden. HierfOr eigneri sich eingelassene Wandschränke oder 
begehbare  Nischen. Besondere Vorkehrungen sind zum  Schutz 
gegen  Larm erforderlich  In unrnittelbarer Nähe der Portale  und 
im Bereich  der Einsichtsstreckeri soUen keine Notrufstationeri 

angeordnet werden. 

ln jeder  Pannen-  und Wendebucht solite  eine Notnilstation  vor- 

handen sein. 

Auf  die Notrufstationen mull ausreichend  und unmi.Bverständlich 

hingewesen werden (Bild  2.4/2). 

11111!!  
Notruf 

	 sos  
a) 
	

b)  

Bild  2.4/2:  Hlnweise  au! Notrufstationen (Abmessungen  nach StVO)  
a) Bundesauiobahnen  
b) Ubrige Strafien 

Bei Benutzung  des No truf es - Otfnen der  Tur  der Nisc.he oder des 
Wandschrankes - schalten die vorzusehenden Warniampen an 
den Notrulstationen auf gelbes Blinklicht. urn den nachfolgenden 
Verkehr  vor einem moglichen Kindernis zu warnen. EbenfalLs 
wird  der Notruf in der Leitwarte akustisch  und optisch einsthliell-
lich Herkunftsort angezeigt.  Durch Bestätigung  in der Leitwarte 
wird die Verbindung zum Anrufer hergesteilt. 

An  Autobahnen sind  die BAB-spezifischen Einrichtungen ein.zu-
setzen  (Bild  2,4/3). 

An den übrigen Strallen soilten die Notrufeinrichtungen der  Deut-
schen Bundespost eingesetzt werden (Bild  2.4/4). 

Für einige Meldungen -  Panne. P0U.zei, Notarzt - können auth - 
rieben  dem Notruf - besondere Drucktasten mit erklãrenden 
Symbolen vorgesehen werden,  so dalI auch ohne Nachfrage von 
der Tunneileitwarte sofort Mallnahmen eingeleitet werden  kön-

nen. Aullerdem ist  an jeder Notrufstation  eine Drucktaste für 
Brandmeldung vorzusehen (siehe auth Abschnitt2.4.4.  1). 

2.4.3.2 Lautsprecher 

Tunnel. in denen  eine visuelle Uberwachung  der Betnebsfuhrung 

vorgesehen  ist, klInnen mit einer Lautsprecheranlage ausgestattet 
werden. Geeignete Lautsprecher soilten  so angeordnet werden, 
daB die Bereiche der Notrufeinrichtungen  und Lichtsignalanlagen 

 gut verständlich - unter den besorideren Lärmbedingungen des 
Tunnels - beschallt werden kännen. Die Lautsprecher soilten 
sowohi einzeln  als auch gruppenweise betrieben werden können.  

2.4.3.3 Fernsehen 

Bei  langen Tunneln und bei Tunnein mit groller Verkehrsstärke 
sowie Tunnein mit zusãtzlichen Ein- und Ausfahrten ist zu prüfen, 
ob zur (Jberwachung  des Verkehrsablauts  eine Fernsehanlage 
erforderlich  ist Hierzu werden feststehende Kameras vez-wendet, 

 die  im Tunnelinnern seitlich neben  der Fahrbahn  im Abstand  von 

100-300 m in Fahrtrichtung instailiert werden. ln den Bereichen 
der Tunnelportale soilten bewegliche.  mit einem variablen Objek - 

23 
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tiv versehene  Kameras vorhanden sein,  so dalI  eine Beobachtung 
 in  und gegen Fahrtrichtung mäglich ist.  

Die Fernsehbilder werden auf Morutore in der Leitwarte übertra
-gen. Mehrere Kanieras können wahlweise aui einen  Monitor 

geschaltet werden. 

Die Monitore können  im Normalfall ausgeschaltet bleiben, wenn 
 der Verkehr automatisch erfal3t wird. Meldet die Verkehrserfas-

sungsanlage  eine  Störung im Verkehrsablauf, wird  die Benutzung 
der Notrufstationen angezeigt oder  Brandalarm ausgelöst. sind 

 die  Kameras  in cliesem Abschnitt automatisch auf den Monitor  zu 
schalten.  

2.4.3.4 Funk 

Für  den Funkverkehr der Hilfsdienste (PoI.izei. Feuerwehj- , Ret-
tungswagen)  ist  in  langen Turinein  eine Funkanlage  zu empleh-
len. 

Für  die  Kommunikation  des Betnebsdieristes sind  vom Tunnelbe-
treiber eigene Vorkehi-ungen zu treufen.  

2.4.4 Brandmeldeelnrichtungen 

24.4.1 ManueUe Brandmeldeeinnchtungen 

ln jeder Notrufstation  ist  eine Drucktaste für eine Brandmeldung 
vorzusehen (siehe auch Abschnitt  2.4.3.1). 

2.4.4.2 Autorriatische Brandmeldeeinx-ichtungen 

In Tunnein, die langer  als  500 m sind, soliten automatische Brand-
meldeeinrichtungen. die sowohi auf die Höhe der  Temperatur als 
auch auf  die Schnelligkeit des Temperaturanstieges reagieren, 
vorgesehen werden.  Das  System der Brandmeldeeinrichtung  ist 

 so  zu wählen,  dell ein Brand von mehr  als  20 I Benzin registriert 
werden kanri. 

Bevorzugt soilten linienhafte Temperaturfuhler eingesetzt wer
-den, die pneumatisch auf Temperaturanstieg in Abhãngigkeit von 

der  Zeit reagieren.  Der FUhier wird oberhaib des lichten Raumes 
an der Tunneldecke befestigt. 

Werderi punktförrmge Brandmelder angewendet,  so werden 
diese in Tunnelachse oder versetzt über den Fahrstreifen oberhalb 
des lichten Raumes instatliert. lhr Abstand snU 25 m nicht Ober-
schreiten, 

Die Brandmeldeeinnchtungen sind so  zu schalten, dalI mit  der 
akustischen  und optischen Anzeige  in der Leitwarte oder  bel  der 
Autobajin- oder Straflenmeisterei, Feuerwehr oder Polizei der 

 Brandort genau festgesteilt werdert kann (siehe auch Abschnitt 
 2.4.3.3). 

Automatische Brandmeldeeinrichtungen soilten auch  in Betnebs-
räumen  mit elektrischen Anlagen vorgesehen werden.  

24 
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2.4.5 LoscheinriChtUngen 

2.45.1 HandfeuerlöSCher 

in den NotrufstatiOflen sind  zwei Handfeuerlöscher (Pulverfi.il
-lung) mii einem Fullgewicht von jeweils 6 kg unterzubringen. Au! 

(Rn Standort der FeuerlOscher mull ausreichend  und unmillver-
indlich hingewieSen werden. 

Dci  der Ofmnung der Schranktür  zur Entnahme eines Feuerlll-
chers schalten  die Lichtsignalanlagen au! gelbes Blinklicht. In 

iler Leitwarte oder bei der Autobahn- oder Stral3enmeisterei, Feu-
erwehr oder Potizei wird optisch  und akustisch  der  Ort  der Ent-
nahme angezeigt (siehe auch Abschnitt 2.4.3.3). 

Die Anzeige dart erst wieder erlllschen. wenn der Feuerlöscher 
wieder eingesetzt wird.  Das Einsetzen  dart jedoch nur  mit einern 

besonderen Sch!ässel  des Betnebspersonals maglich sein. Hier - 
durch wird verhindert, dalI ein leerer Feuerläscher zurUckgestellt 
wird.  

2.4.5.2 Druckwasserleitung  mit  Flydranten  

in Tunnein sot! neben der Fahrbahn  eine Druckwasserleitung ver-
legt werden.  die gegen ein Einmneren  im  Winter gesichert  ist.  Die 

Leitung soilte  nach Möglichkeit  von  zwei Seiten gespeist werden 
konnen.  Die Leitung  ist für  eine Wassermenge  von 20 Us  zu 
hemessen.  

Der Druck an den Zapistellen soilte 6 bar nicht unterschreiten, 
damit noch Löschschaum hergesteilt werden  karin,  und  10 bar 
nicht Qberschreiten. Bei einer Löschwasserentnahrne von 1200 U 
min soilte die Wasserversorgung für die Zeitspanne von einer 
Stunde gewährleistet sein (vgl.  DN  32221, 3222  und  14461).  

ist ein Anschlull  an  eine örtliche Wasserversorgungsanlage nicht 
mglich,  so wird  eine Versorgung über ein eigenes  System  erfor-
derlich. 

Hydranten können  an gleicher Stelle  wie  die Notrufstationen 
angeordnet werden.  Sie sind  durch ein Hinweisschild  zu kenn-
icichnen.  

2.4.5.3 Einsatzfahrzeuge 

Die Brandbekåmpfung in einem Tunnel wird in der  Regel  von der 
Feuerwehr durchgefuhrt. Diese Aufgabe setzt voraus, dalI der 
Feuerwehr ein geeignetes Löschfahrzeug  zur Verfügung steht.  In 

 langen Tunnein mit sehr groller Verkehrsstãrke können Spezial-
lahrzeuge vom Tunnelbetreiber hierfür  in Betracht  kommen. 

Für  alle  Tunnel  Ist ein Pflichtenlieft für Feuerwehreinsãtze anzule-
(JOn.  

lm einzelnen soUte  das Pflichtenheft Angaben enthalten über 
-  die zuständige Feuerwehr 

-  den  Alarmplan 

-  die Brandbekämpfungsmittel 

Wasserversorgungsanlage  und Feuerlöscher 
-  das Ob1ekt 

bauliche Gegebenheiten  und Tunnelinstallationen 
-  den Einsatzplan. 

2.4.6 Ersatzbeleuchtung  

Als  Ersatz bei einem Ausfall der Tunnelbeleuchtung wird  zur  Au!-
rcchterhaitung des Verkehrs  bis zur RSumung  des Tunnels  und  
In r Scherheit für die Kraftfahrer, insbesondere  zur Orientierung 
liii Branden,  eine Ersatzbeleuchturig erforderlich.  Als Ersatzbe-
it'uch tung soilte  die Nachtstufe der Tunnelbeleuchtung gewähtt 
wi'rde n. 

2.4.7 Zusammenwirken der Sicherheitsanlagen 

)ic Vorkehrungen für  die Sicherheit von Verkehr  und Bauwerk 
'md lur  die verschiedenen Tunneliängen jeweils aufeinander 
'(t)zustjmmen (Tabelle 2.4/1). 

Tabelle  2.4/I: Ausstattungselemente  lur Sicherheilsanlagen  

5 	- -  

S  ichrh. iIXs  500  

5tondtrifn  0 0 0 0  
Ponb,..chto  S 0 0 

db..cht  Q  _________ __________ _________ 
Aniogn Fi,.rht_  2  Rö1,rn  

I 	R6(r  Q  ___________ ___________ 
Notgeieg __________  5  __________ 
H4(ontroli  0 0 0  
Notrftotion  0  
L..t9rhr  Q  ___________ ___________ ___________ 
__________________  Q  __________ __________ __________ 

iog Fk  o  
,on..1ie Srond- 

8rnd_ idoinrichtngen 

1nrich_ otot1ote 
5(O'd,1d.. 
nriJtngn 

Hofrid,r  5 0 
Lösh-. 
tinrich- Drt.ck.csser_ 
tcng• iit,.g  .it S 0 

Hydrotn 

Belooch- Ersctzbeleuch- 
t.c5 tg ..  S 0 

• Standardausstattung  
O Emplohlene Ausstatlung  bel besonderern Erfordernis  

(L B. sehr groBe Verkehrsstärke) 

Z5 Lärmschutz 

Beim Lãrrnschutz (siehe auch RLS-8 1)96)) wird unterschieden: 

- Lãrmschutz  im Tunnelimnern 

- Lârrnschutz für Anlieger.  

2.5.1 Lãrmschutz  im Tunnelinnern  

Der Larmschutz  im Tunnelinnern  mull folgenden Anforderungen 
genllgen: 

- Begrenzung  der Lãrmbetästigung für die Kraftfahrer 

- Erhöhurig  der Verkehrssicherheit  durch Verbesserung  der 
Wahrnehmung  und Verståndlichkeit akustischer Signale und 
Durchsagen 

- Verrtngerung  der Lårrnbelastigung  und Erhöhung  der Sicher-
heit lOi  das Betriebspersonad  bet Arbeiten  im  Tunnel (Arbeits-
schutz, Telefonverständigung). 

Lårmschutzmallnahmen  in Tunnei.n werden äberwiegend mi 
Bereich der Tunneldecken ausgefuhrt,  da  die Anforderungen an 
Tunnelwãnde (lichttechnische Eigenschaften, Reinigungsmog-
hchkeiten) in der  Regel  den Eigenschaften wsdersprechen, die 
wegen der Akusbk gefordert werden. 

Schallabsorbierende Verkleidungen verursachen hohe Investi-
tionskosten.  Sie sollten deshalb  in Tunnelinnenstrecken nur in 
Ausnahniefällen vorgesehen werden, z. B. bei Ful3g.nger-  und 
Radfahrerverkehr. 

Für schallabsorbierende Verkleidungen  der Tunneldecke können 
unter BerUcksichtigung der besonderen Anforden.ingen aus  dem 
Tunnelbetneb  (z. B. hohe Druck-  und Zugbelastungen aus Luft-
druck und Luftsog  der  durch  den Tunnel fahrenden Kraftfahr-
zeuge. hohe Korrosionsgefahr  durch Feuchtigkeit, Tausalzspruh-
fahnen  und Abgase) Obliche Konstruktionen und Materialien  der 
Hochbauakusuk  zur Anwendung kommen  (z. B. abgehångte 
Decke aus gelochien Leichtmetallpaneeien an Edelstahlhängern 

 mit  20-80 mm dicken Mineraiwolleplatten au! den Paneelen, die 
schwer entflammbar sein sollen (vgl. DIN 4102)99)). 

25 
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May 15, 1990 	 -• 	 Our Ref: 0l-9041Al2 

Mr. Lars  Leden  
Technical Research Centre of Finland 
Vuorimiehentie  5 
SF-02150  Espoo  
Finland 

Dear Mr.  Leden:  

RE: DESIGN OF TUNNELLED ROADS 

I was very interested in your letter of March 27, 1990 regarding the  Pasila  transport facility. 
I am familiar with the two highways to be connected by this tunnel section, and the general 
nature of the urban area through which the tunnel is to pass, as I visited Helsinki in 1986. 
During my visit Mr.  Antti Talvitie  of the Roads and Waterways Administration showed me 
around the City and in general terms, discussed the project with me. 

While I have considerable experience in the design of urban motorways, unfortunately I have 
never had the opportunity to work on the design of a tunnelled section. In fact we have very 
little urban motorway in tunnel in Canada. So far as I am aware the only Provinces having 
motorway in tunnels are Quebec and British Columbia. I have therefore made enquiries for 
suitable engineers for you to contact in these Provinces to seek their experience. They are as 
follows: 

Quebec 

Monsieur Roger  Rivest, ing. 
Ministere  des Transports du Quebec 
255,  boul, Cremazie Est (9 ieme  etage) 

 Montreal, Quebec 
H2M  1L5 
(514)873-4525 

Monsieur Yves Julien,  ing. 
Ministere  des Transports du Quebec 
200, rue Dorchester  Sud  (6 ieme  etage) 

 Quebec City, Quebec 
GIK  5Z1 
(418)644-6851  

DELCAN  CORPORATION 

133  WYNFORO  DRIVE. NORTH YORK.  rV1ETROPOLITAN  TORONTO  CANACA. M3C  1  Kl  •  (41 6) 441 -41 1 1 
TELEX 06-9656-89  • FAX:(416)441 -4131 

ST.  JOI-INS. MONTREAL. OTTAWA. HAMILTON. NIAGARA FALLS.  LONOON. THLJNOER BAY. WINNIPEG. REGINA. SASKATOON. 
CALGARY. VICTORIA, VANCOUVER 
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Mr. Lars  Leden 
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British Columbia 

Mr. Jack Lisman, P.  Eng.  
Director, Highway Engineering 
Ministry of Transportation and Highways 
940 Blanshard Street 
Victoria, B.C. 
V8W  3E6 
(604) 387-7747 

Of these, I believe you would acquire more information from Quebec as there are several 
sections of urban motorway in tunnels in Montreal. 

Since I have no direct experience in the design of urban motorways in tunnel I am not in a 
position to reply to all of your questions. I will, however, make a few comments on the points 
you raise. 

I believe it would be prudent to maintain the number of lanes in tunnel the same as those of 
Highway 4 (3+3) to maintain uniform capacity. No doubt there will be demand in the future 
for Highway 1 to be widened to 3+3 if not already, and of course it is virtually impossible to 
widen a motorway in tunnel. 

I have some reservations about the significant reduction in speed in the tunnel section, 
although you mention speed limit rather than design speed. I would suggest design speed in 
tunnel be not more than 10 km/h less than that of the approach sections. 

My approach to cross section dimensions is that in general they can be one standard less than 
normal standard, i.e., if the normal lane is 3.75 m the tunnel lane can be 3.50 m. The most 
critical element is the shoulder. Omitting the shoulder represents a significant cost saving in 
tunnel and the value of the shoulder has to be justified in terms of safety, delay, dealing with 
breakdowns and cost. My general view is that the extra cost of the provision of a shoulder 
is probably justified since the tunnel is so permanent and will probably last for several 
hundred years, that the cost spread over the life of the facility is small and justified. 
However, this is a difficult question to rationalize. 

On dimensions such as sight distance, I believe the values are the same as those outside the 
tunnel as related to design speed. The critical decision here is selecting design speed for the 
tunnel. If a speed is chosen that does not appear logical to the driver, the corresponding 
dimensions may produce unsafe conditions. 
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I see no practical or geometric reasons to preclude entrances and exits in tunnel, provided 
lighting is good and signing is clear. However, I would expect the structural implications to 
be costly and this would have to be weighed against the operational benefits to the surface 
road network. 

Where lane changing is prohibited in tunnels, I believe it is usually either because the lanes 
are narrow or because lighting is poor. It may also be prohibited to minimize accidents 
causing excessive delays in cases where there are minimal or no shoulders. 

I have no information on widening at intervals for stalled vehicles, or evacuation provisions, 
nor do I have information on accident statistics. 

I trust this information is of some value to you on this very interesting project. Although I 
do not have specific experience in tunnel dimensions I have a keen interest in geometric 
design and I should be pleased to assist the Technical Research Centre and the Roads and 
Waterways Administration in any way I can. 

Yours very truly, 

Arthur Scott, P.  Eng.  
Senior Transportation Consultant 
(416)391-7544  

AS/ch.00  1 
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	Department of Civil Engineering 

University of Toronto TORONTO CANADA  M5S  1A4 

March 20, 1990 

Lars  Leden  
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus 

 Statens Tekniska Forskningscentral 
 Road and Traffic Safety 

Vuorimiehentie  5 
SF-02 150  Espoo  
Finland 

Dear Lars and Lossi: 

I know next to nothing about the design of tunnelled roads and their safety. 
There are no such facilities in Ontario. Some consideration ins now being given to 
replacing one of our freeways by an underground facility. However, this proposal did not 
yet proceed beyond the conceptual stage. 

I have made a few phone calls to consultants and the Ministry of Transport. 
You may wish to write to 

Mr. Arthur Scott 
Senior Transportation Consultant 
DELCAN  Corporation 
133 Wynford Drive 
Toronto, Ontario 
M3C iKl 
FAX 416-441-4131 
Phone 416-391-7544 

or to 	Mr. Jean Claud Larrivè 
Service des Projet 
255  Chèmozie E. 
Montreal, Quebec 
H2M  1L5 

Yours sincerely, 

EH/dm 	 E. Hauer 

Student Inquiries (416) 978-3099 FAX (416) 978-6813 TELEX 06-218915  ur ENG  TOR  
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Gouvernement  du  Québec  
Ministère 
ccmfsprojets  de  Montréal  
255,  boul. Crérnazie  est,  9e  étage 
Montréal ,  QC  
H2M  1L5 

Montreal, July the 11th, 1990 

Mr. Lars  Leden 
VIT's  Road and Traffic Laboratory 

 Itätuulenkuja hA  
SF  -  02100  ESPOO 

 FINLAND 

Subject: Traffic Engineering Design of  Tunneld  Roads 

Dear Sir 

Following your letter of March 5th 1990, please find enclosed 
the answers to your questions concerning the Traffic Enginee-
ring Design of Tunneled Roads. 

We tried to transmit the document by FAX, but we were not able 
to have the line. We are very sorry to be late. 

Yours truly,  

JCL/dp 	Jean-Claude  Larrivée,  ing.  

end  
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Answers: 

1. We do not have any single-tunnel in our network. If we had 
to build one, we would build a 2,0 meters right shoulder 
and a left shoulder of 0,6 meter. 

2. A shoulder reduction from 3,0 meters to 2,0 meters is done 
in the tunnel part on the right side. The left shoulder is 
reduced from 1,2 meter to 0,6 meter. 

3. Our tunnels are of the "twin-tunnel" type. It is difficult 
to compare or recommend one type in particular. 

4. The stopping sight distance is 140,0 meters for 80  km/hre, 
 100,0 and 85,0 meters for respectively 70 and 60  km/hre. 

 We try to use the same geometrical values in the tunnel as 
well as outside the tunnel. 	If we had to use smaller 
values, the posted speed should consequently be reduced. 

5. The stopping sight distance in the horizontal plan has to 
be respected by building a pavement widening where it is 
necessary. 

6. Yes. 

7. Yes. 

8. It is not permitted generally to change lane unless an 
exit is close to the end of the tunnel. 

9. By 	pavement 	marquing 	and 	appropriate 	signalisation 
 prohibiting lane changes. 

10. We do not have a choice. 

11. No. The 2,0 meters shoulder is used as a stopping area. 

12. - 



-  2/46  -  

13. We have build, on one of our freeways, stopping areas of 
4,0 meters width and of 20,0 meters length with 20,0 meter 
tapers at the extremities. 

14. About 90,0 to 100,0 meters. 

15. No. Stairways only. 

16. 90,0 meters. 

17. We do not have precise statistics on the subject, but we 
haven't noticed any particular problem. 

18. The slopes at the  extremeties  slow down the traffic, but we 
are forcing the trucks to use the right lane which mini-
mizes the impacts.  
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Suninary  

We are prohibiting the transportation of hazardous material in 
the tunnels, we are forcing the trucks to circulate only on the 
right lane and lane changes are generally prohibited. 

A special lighting is required during the day and a less 
intense lighting during the night, in order to avoid a slow 
down at the entrance and the exit. Sunscreens are installed at 
the entrance and at the exit in order to allow the eye to adapt 
to the variation of light intensity. 

We recommend a minimum right shoulder of 2,0 meters in order to 
allow urgency stops. 

A safety passageway for pedestrians is built between the two 
traffic corridors allowing pedestrians to leave the tunnel and 
to avoid the smoke in case of fire and also allowing venti-
lation. The spacing between each exit door to the passageway 
is 90,0 meters. 

We noticed a visibility problem in the right lane for right 
curves and in the left lane for left curves. We are thinking 
at doing a slightly superelevated shoulder in curves that would 
provide the required stopping sight distance while allowing 
stops in-case of breakdowns. This would obviously be done only 
in future tunnels. We didn't notice any visibility problems in 
vertical curves. 

One should not forget to provide a vertical clearance higher 
than standards in a tunnel in order to install signalisation. 

We are installing a gauge at each extremity of the tunnel with 
the purpose of controlling or stopping the too high trucks. 
This gauge is 45 cm lower than the ceilling. 

When a vehicle is in a breakdown, a yellow arrow asks motorists 
to leave the lane. When the lane is empty, a red light is 
turned on and this allows the tow truck to quickly come to the 
area. 

Cameras are installed in the tunnel and a control center 
allows the observation at all time. The operator detects 
accidents and breakdowns and manipulates the traffic lights. 
Telephones are installed at every 90,0 meters. Fire hoses are 
provided to users because fires occur once in a while. We 
don't have speakers in the tunnels. 
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GTM-ENTREPOSE 

NANTEIRRE,  LE 	February 26, 1990. 
-I  

STATENS TEKNISKA FORSKNINGSCENTRAL 
 TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 

Östanvindsgränd  11 A 
SF - 02100  ESBO  

L 

Attention to Lars  LEDEN  

0. Ref: LASER N° 2231 VVISL 

Followed by Valérie VOISEMBERT 
T/46.95.76. 10 

Dear sir, 

Would you please find enclosed an article about the LASER project 
together with an annual report on GTM-Entrepose Group and a 
press report. 

Yours Faithfully, 

:Hi7ii• 

P.J:  3 

S.A  au Capital de 426892.000 F-  R.C.S.  Nanterre 8 562 011 890- Siege Social  :  61. Avenue Jules Quentin, Nanterre  (Hauts-de-Seine) France 

 Adresse Postale  BP. 326- 92003 Nanterre  Cedex,  France  - Tél.  33(1) 46.95.70.00  - Télécopieur:  (1) 46.95.76.32  -  Telex  GTMNT  611 306 F  
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CENTRE D'ETUDES DES TUNNELS 

109. AVENUE SALVADOR ALLEN DE CSE N° 1 69674  BRON  CEDEX 
 TEL 7841 81 25 TELEX CETELVO 370008 F TELECOPIE 78 26 4039 

J.  PERA 
ngéneur G4néral  des  PoRs  et  Chaussees 

DIRECTEuR 	 r  

VT.T.  

Technical Research Centre of Finland 
Vuorjmiehentie 5 
SF - 02 150  ESPOO  
Finland  

Bron,  1  AVR.  199Q 

Attention to Mssrs.  LEDEN  and HILSKA 

End. - CETIJ BRochure 2 copies 

1 Dossier Pilote (Planning Guide), Section 'Geometry' 
Reply to your questionnaire 

Dear Sirs, 

SETRA  transmitted us your request dated March 2, 1990 about road 
tunnels, especially two tunnel projects you are studying at present. 

The Centre d'Etudes des Tunnels - C.E.TtJ. (Tunnel Study Centre) is 
the French public body specialized in all fields related with tunnels 
(geometry, civil engineering, ventilation, lighting, electrical supply, 
operation and safety, environmental issues...) and we could assist 
you in investigating your projects. To this purpose we enclose a 
brochure presenting our Centre, which in addition to research activities 
(civil engineering and equipment) also manages a Section on 
'Engineering'. 

We also enclose 

-  the updated French Recommendations on Geometry ('Dossier Pilote des 
Tunnels', Section Geometry); 

-  a brief and general reply to your questionnaire. 

We hope we replied to your expectations, and are ready to give you 
more precise and practical answers for your projects if you want us 
to do. 

We remain, 

Yours faithfully, 

The Director 

J. PE 

	

_-7 	
DIRECTION DES ROUTES  

/ MINISTERE  DE  L'EQUIPEMENT  DU  LOGEMENT 
 DES TRANSPORTS ET DE LA  MER  

1 
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E11J  

CENTRE D'ETUDES DES TUNNELS 

109. AVENUE SALVADOR  ALLENDE - CSE  N° 1  -  69674  BRON CEDEX 
 TEL: 78 41 81 25 TELEX  CETELVO  370008 F  TELECOPTE  78 26 4039 

r 	 -,  

REPLY TO THE QUESTIONNAIRE 

,!r - +i,h 	i_''1-,/c  

I'&'h(4,.c,,,r4 ,..l,1'(r, 	e  /'i'f  
Question  No.1 -  Single-tunnels  ; 	 c.,  CIC-'..4  ce(ui,,-a 

L 	 ,,. 	 .J 

The tunnel geometry is slightly reduced with regard to the non-tunnelled 
section, i.e. the commonly recommended cross-sections in France are 
the following 

-  2 x 2 lanes 

usable width 9.5 in (with 2 rn-broad emergency lane on the right) 

or 

•  usable width 8.5 in (with 1 rn-broad levelled lane on the right) 

-  2 x 3 lanes 

•  usable width 13  rn  (with 2 rn-broad emergency lane on the right) 
• usable width 11.5 in (with levelled 1 rn-broad lane on the right 
and 3.5 rn-broad traffic lane reduced to 3 m on the left). 

For your project we would recommend 

2 x 2 lanes (Vi Motorway, about 1150 m tunnelled)  :  the solution 
with 9.5 rn-broad usable width for each carriageway 

-  2 x 3 lanes (V4 Motorway, about 1700 in tunnelled) : the solution 
with 11.5 rn-broad usable width for each carriageway. 

Iwo 	
, 

k  ccbaro,,a  p 	r  .  
Question  No.2 -  Twin-tunnels 

For your project, in consideration with the safety and constructional 
problems, we would not design twin-tunnels. 

Question  No.3 -  (see Question  No.2)  

We would not consider the twin-tunnel solution, due'th the restricted 
length of the structures, constructional problems (three large usable 
widths, minimum 20  rn),  and safety of users. 

DIRECTION DES ROUTES 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA  MER 

 DE LEQUIPEMENT DU  LOGEMENT  
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-  Question No.16 

These connections are provided at a regular interval of 200 in for low 
overburden tunnels. 

Question No.17 

There are less traffic accidents in tunnels than in non-tunnelled 
sections. 

-  Question No.18 

With regard to road safety, the most problematic locations can be found 
in small-radius plane layouts, with high-gradient longitudinal profiles, 
also when lanes are added or suppressed.  

J.P. VINOT 
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FEDERAZIONE NAZIONALE 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 

(FEDERTRASPORTI) 
ADEEErT ALlA 

POT.N. 	1279  

ocmo  Traffic engineering design 
of tunneled roads 

00192  ROMA 4iugno...l9.9.0...  
PIAZZA COLA  Dt  kIENZO.  801A 

PRElDDlZ4 - %LGP,tTERIA CI.1E*,ALE  TEL. 	.19? 
EPVIZIO ECONOMICO -  TEL  6.7b.7M 
RVIZ)0 LECALE .  TEL o8.7.799 

ERVZI0 SINOACAtE  TEL  68.14.PI 	8.78.O4S 
'tZLUAX  TEL  6L7tl3 

V.T.T. 
Vuorimiehentie  S 

SF-02150  ESPOO  FINLAND 

In reference to your letter of 15 may 1990, object "Traffic 
engineering design of tunneled roads", we inform you thath 
FedertrasportiS associated are  italian  pth1ic  transport 
undertakings. 

They organise  italian  urban and regional public tranport of 
passengers, so they havent competence about the traffic 
engineering design of tunneled roads. 

These competences axe of national undertaking of statal 
roads and of the Italian motor-way society. 

Yours faithfully. 

ThE  GE(' SECRET 

11ESSAEG  I 0 CONFERMA 
tTfl:0.'r92i 	CIR:  

D:  FELERTR.'T  I F:  

t»T. 	0P,c'; 	T'?<—CR 
	

Ir TAZ13;E REi10T 	MiDÖ 	3IHE 	RIEUL. 

L5'O€ 	C,9:4 	0S2E 	 C 6049 	-5 	O1  
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ministerie  van  verkeer  en  waterstaat nj kswate rstaat 
dtenst verkee(skunde 

 transportation and traffic 
research division 

Mr. Lars  Leden  
VTT's  Road an Traffic Laboratory 
fax number: + 358 0 464 850 

uw  kemek; 	 rotterdam, 

vw bn&  van: 	March 5th, 1990 	 OflS kenmerk: 

projectcode: 	TX 9014 	 verZoflden: 

nbehand&ungb:  jr.  P.L.J.  van Doorn-K 

010-4026764 Fax 010-4148136 
ondewerp  The design of tunneled roads.  

June 28th, 1990 

TXG 902775 

ENCL:  2  (-  A: Answers to 

your questions concer-

ning the design of tun-

nels. B: Figures). 

Dear Mr.  Leden,  

In your letter dated March 5th, 1990, you asked some questions 
concerning traffic engineering design of tunneled roads. 

I herewith send you the answers to these questions. 

Yours sincerely, 
de Hoofdingenieur-Directeur, 
l  

jr.  H,L. Stembord 

65 4a 

corrspondentie-ades:  
postbus  1031 3000 BA  rotterdam 
boompes  200 3011 XD  rotterdam 
te!eloon  010  -  4O2600  
telefax  4049029 

atdeng weQbee!d  n  eshvtiwhe veaorglng 
(groenewoudsdijk  2a)  
po$Zbus  3111 
3502 GC  utiech  

030- 931841  
tefefax  030-947314 

m 
U 	i  cs  

.s.  ision 
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ANNEX A : Answers 

1. A single-tunnel solution is used for a single carriageway 
(2*1 lane) (see annex B, fig. 1) .The cross-section is the same 
as that of non-tunneled sections of the road (pavement 
categorie III 7.50 in and categorie IV 7.20 in). However, in 
the case of a non-tunneled section there is a shoulder of 3 
in. 

2. See annex B, fig. 2. One tube of a 2*2 dual carriageway is 
presented (2*3: add 3.50 + 0.10 in). The cross-section of a 
non-tunneled section of the road is presented in fig. 3. 

3. A dual carriageway is constructed in a twin-tunnel solution. 

4. hor.  radius of vert. convex vert. concave stopping 

	

curve,sup.el.  5% curve 	curve 	sight 

80  kin/h 	250 in 	 4500 in 	 550 in 	 105 in 

70 km/h 	185 in 	3000 in 	400 in 	 80 in 

60 km/h 	130 in 	1650 in 	 300 in 	 65 in 

Only the vertical concave curve differs for the non-tunneled 
sections of the road. There is an extra requirement for 
vertical curves, an esthetical demand. Therefore the minimum 
values for the vertical concave curves in open roads are: 
design speed 80 km/h > 9000 in 
design speed 70 3cm/h => 6000 in 
design speed 60 kin/h > 3300 in 

5. In a convex curve sight on the road is decisive. 
design speed 120 km/h => sight on the road required is 150 in 

design speed 100 kin/h > sight on the road required is 125 in 

design speed 90 kin/h => sight ari the road required is 115 in 
In a concave curvestopping sight is decisive. 
design speed 120 km/h => stopping sight required is 245 in 

design speed 100 Ian/h => stopping sight required is 160 in 

design speed 90 km/h => stopping sight required is 135 in 

6. In the Netherlands we have no on-ramps in tunnels. 

7. No, in the Netherlands we have no off-ramps in tunnels. 

8. Yes, they are permitted to change lanes in the tunnel. 

9. It is not prohibited in the Netherlands. 

lO.  Yes, that is permitted. 

11. No, the tunnel is not widened. 

12. There are  rio  widened points. 

13. There are no widened points. 

14. At intervals of 100 in. 
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15- No. Between the two tubes there is an "evacuation tube".. We 
don't use lifts for evacuation. 

16. There are no connecting passages. Each tube is connected with 
the "evacuation  tubeu,  but not with each other. However, 
there is a possibility to go from one tube to the other 
through the escape tube. 

17. More accidents occur on the tunnel section. 

18. Each location has some problems. There is no location within 
or near the tunnel that is the most problematic.  
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ANNEX B 
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fig. 1 cross-sections in the case of a single-tunnel solution  
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fig. 2 cross-section in the case of a twin-tunnel solution 
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fig. 3 cross-section of a non-tunnelled, dual carriageway  
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il  
Oslo  kornmune 

Veivesenet  

Statens Tekniska Forskningscentral 
Ostanvindsgrand  11 
SF 02100  Esbo  
Finland 

J.  nr.  
90001 551 

Deres  ref. 	Deres  brev 	Vår  ref. 
1990-02-23 	A.Hvamstad 

telf  .662033 

DIMENSJONERINGSKRITERIER  FOR TUNNELER 

Vi viser til Deres  brev av  23.02.90.  

Dato  
1990-07-06 

Vegdirektoratet  holder fortiden på  med  å utarbeide  kriterier  for  både 
utforming og trafikkteknisk  drift  av vegtunneler.  Etter deres 
fremdriftsplan vil disse  vare ferdig i innevrende  år. Imidlertid 

/.sender vi vedlagt den foreløpige utgaven  som ble sendt ut  for  
kommentarer.  Vi  tror  at seiv  om det er blitt foretatt endringer etter 
høringsrunden. vil heftet kunne vre til  en  viss hjelp i deres videre 
arbeid.  Mange  av spersmålene vil Dere finne svar  på  i heftet,  men 
likevel vil vi gi  kommentarer til noen i det etterfalgende:  

3: to. p.g.a.  både  drift. vedlikehold  samt sikkerhet (remningsvei)  

4: Avhenger  av  type  og funksjonen av tunnelen,  men vi vii nok 
anbefale min. 70 km/t.  Det kreves  full frihøyde over hele kjøre-
banebredden. 

6/7:  Helt vanlig med av/påkjeringsramper.  men ikke innsnevring  av 
gjennomgående  felt. 

10:  Ja.  men vi vii nok ikke anbefale at disse keperiodene skier ofte 
 eller  at de strekker  seg  over lengre  perioder ut fra 

sikkerhetsmessige grunner (panikksituasjoner kan kunne oppstå 
blandt trafikantene).  

14: 250 m 

15: Ikke  i eksisterende  tunneler, men vii kunne  bli vurdert i visse 
fremtidige prosjekt.  

16: 250 m 

17: Vi  har ikke nok erfaringgrunnlag.  men  antar frre. 

POSTADRESSE 	Trondheimsveien  5 	TELEFON:  (02) 662020,  sentrabord 	TELEFAX:  (02) 6622 08,  Vakta,  degnbetjeot  
0560 OSLO 5 	 Direkte  innvalg tU 	 (02) 6621 69,  abeidsvatSling 

KONTORADRESSE: Herstebs  gate 19 	 saksbehandlere 	 (02) 662115,  tungtransport,  dispensasjori  
0561 OSLO 5 	 (02) 662863, pros  jekteringsavdelingen 
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Oslo  kommune 
Veivesenet  

18: Innkjeriflgefl  tu  tunnelen - horisontalkUrVe kombinert med stort 
 fall  som gir tartsøkning. 

'.Til Deres  orientering vedlegges ogs  en oversikt over eksisterende, 

prosjekterte  og fremtidige tunner  1 Oslo-omrdet. 

OSLO VEIVESEN 

»4 
B E. Sland 
Plansjef. 	

Overing. 

POSTADRESSE 	Trondheimsveien  5 	TELEFON:  (02) 66 20 20, sentraibord 	TELEFAX:  (02) 66 22 08,  Vakta,  dagnbetjent  

0560 OSLO 5 	 Direkte  innvalg  tu 	 (02) 66 21 69, arbeidsvarSliflg 

KONTORADRESSE Hersiebs  gate 19 	 saksbehandlere 	 (02) 66 21 15,  tungtransport,  dispensas)on  

0561 OSLO 5 	 (02) 66 2663, prosjekteringsaVdellflgefl 
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I  fortirelse na1  den  økte satsinjen  på  hovtvei-utbyggirx  i  Oslo
-anrådet  er det planlagt marxe nye  tunneler. Her  folger  en  

liste  scan  viser  eks isterer'de cx planlagte  tunneler  i  Oslo cg  Akershus. 
Noen  er forsatt urier utrednir.  For  disse  er dataene i tabellen  
bare  veilIen1e  for å  ani storrelsesorden.  Alle  de  nye prosjektene 
inrår i  den  såkalte "Oslopakken". 

Thnnel- 
prosjekt  

Antall 
 felt  

ca. 
lerxde 

ca.  
ADT 

Antatt 
ferdig  Planstatus  

Bryn 2  +  2 300 35 000 1970  Eksistererde 
Smestad  2  ±  2 500 25 000 1983  " - 
Vålerercja  2  +  3 830 30 000 1988  - 	- 
Ibsenrirq  vest 2  +  2 250 20 000 1990  Urder bygging 
Ibsenring  ost  2 350 20 000 199?  - 	- 
Fjellinjen l.et  3  +  3 1800 50 000 1990  - " - 
(-- " -- fenIig  3  +  3 2600 85 000 1996  
Ekebei:g  3  +  3 1400 50 000 1993  Trase  er vaigt 
Mosseveien  2  +  2 750 40 000 1993  - " - 
Galgeberg  2  +  2 200 35 000 1995  Pu1ert 
Jar1ata  2  +  2 300 25 000 1995  - 	-  
Svartdal  2  +  2 750 35 000 1997  Trase utres 
Granfoss (O+A)  2  +  3 2300 35 000 1995?  Regulert 
ROa  2 1500 15 000 1997  Ikke r&julert 
Ljabrudiagonal  2 s=1700 20 000 1998  - " - 
Tøyen  2  +  2 800 35 000 1998  Rej.forslag 
Majorstua  2 1700 20 000 >2000  Trase utries  
Slottsparken  3  ?  800 20 000 >2000  - " - 
Akershus: 
}bthotn  Fy  2 200 5 000 1983  Eksisterenie 
Hainang  E68 2 335 16 000 1984  - " - 
Rixxjnes 	E6 2 400 15 000 1986  - " - 
Brynsvns  fan. 2 240 4 000 1986  " - 
Lysaker  v. R166 3  +  3 155 25 000 1987  - 	- 
Sardvika  v. E68 2  +  2 300 20 000 1993  Regulert 
Lysaker  0. E18 4  +  4 300 100 000 1993  - " - 
Strardvn.v/E18  2 250 15 000 1993  - 	-  
Vinterbro-Hvass  2  +  2 850+3900 20 000 1993  Hovudplan  OK  
Bekkestua Rv160  2 710 20 000 1993  Regulert 
Skedsno Rc.r159  2  ? ? ?  1997?  Trase utres 
Nittelai Rv4  2  ? ? ?  1997?  - " -  

Os  Oslopakken gjennamføres  sam vudtatt vII  vi  omkring  âr  2000 ha 
ca. 16 kin tunnel  i  Oslo  kommune. Gjennomsnittsturinelen  blir slik: 

Antall  felt: 	2  +  2  
Lerxgde 	: 	900 meter  
Trafi.kk 	: 	35000  bilen  pr.  dn 

ttte tiisvarer  en  droy Vålererx3tunnel  som gj ennomsnitt. 



30038ern  29.5.1990 
Monbijoustrasse  40  
eIefon  031/619411 

hr Zeichen 
Votre  signe 

 Vostro segno 

Mr Lars  Leden  
VTT,  Road and Traffic 
Labora tory 
Itätuulenkuja  11 A 
SF-02100  ESPOO  

lhreNachriCtttvOm 	1 5.5.1 990 
Votre  Communication du 
'ostra comunicaziona del 

UnserZeiclien  /49/48 
Notre  signe 

Nostro  segno 
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Eidgenôssisches Verkehra-  und  Energiewirtschaftsdepartement 
 Departement  fédérat  des transports. des communications et de  rénergie 

Dipartimento  federate  dei trasporti. della comunicaziom  0  della enecgie  

$1  Bundesamt für Strassenbau  
Office  fédéral  des routes  
Utficio federale delie strade 

Gegenstand  Traffic Engineering Design of 
Tunnelled Roads 

Dear Mr  Leden,  

Referring to your letter dated 15 May 1990 I send you 

three enclosures which may be of use to you. 

In order to give profound answers to all your questions 

I would suggest we meet somewhere. If you cannot come to 

Berne I would be prepared to travel to your office. I 

have already advised several authorities of different 

countries in the past concerning road tunnel projects. 

You would merely have to carry the expenses involved. 

I do hope to have been of some help, and remain 

Yours sincerely, 

SWISS FEDERAL HIGHWAYS 
OFFICE 

Highways construction 
section 
Head 

z-'2 

F. Ruckstuhl 

Enc. -  questionnaire 
-  list of tunnels 
- planning norms 

5.85 31382/24 
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VII Road and traffic laboratory 	 15. May 1990 
	

Appendix 
1 (2) 

QUESTIONS 

1. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in the case of a single-tunnel solution, 
and is it the same that of non-tunnelled sections of the road?  

- 	_? 	.4"_/'2.4'J 	. '/' 	 4/ r' ! C 

2. What is the tunnel's traffic engineering cross-section in the case of a twin-tunnel solution, 
and is it the same as that of non-tunnelled sections of the road? 
L 't 

3. Are dual carriageways constructed in single- or twin-tunnel solutions; if both are employed, 
which of the two do you favour?  

_qf_! JjtL  

4. What are the minimum horizontal and vertical geometrical values and the stopping sight 
distances, when the design speed is 80  kin/h,  70 km/h or 60 km/h, and are they the same 
as those for non-tunnelled sections of the road? If the tunnel has short-radii concave curves, 
have visibility requirements necessitated, for example, the heightening of the tunnel roof?  

	

-  /4. 	 1>t 	 2' 

k9 _................_  

5. What are the visibility requirements in the tunnelled section, and how are they arranged? 
 .... 

ZAC'* 

....  

6. Can an entrance ramp connect to the road and the lane be terminated inside the tunnel?  
'e.s7.. 	 ........... - 	._.... 	........ ...... ..........................  

7. Can an exit ramp or a lane originate inside the tunnel?  
.. 	 - ...... ......  

8. Are drivers permitted to change lanes in the tunnel?  
........ 4'.</.........'fc4i, ^....-.._.___ ....--._.-- 
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9. If changing lanes is prohibited in the tunnel, how is it prevented in practice? 
 ____________  

10. Are slow-moving or stationary traffic queues caused by congestion permitted in the tunnel? 

11. Is the tunnel widened at certain points so that, for example, vehicles which have broken 
down or which have been involved in accidents can be moved out of the way of traffic?  

.............-.---_____________________ ___________  

12. If there are widened points, at what intervals are they?  
______ 	_______________  

13. If widened points are provided, what is the design principle? Should they be large enough 
to take a passenger car, a full trailer combination truck, or what? 

	

/. 9a.$2;4 4Y-fg.- 	 _______________  

14. At what intervals in the tunnel should there be evacuation routes for use in the event of 
emergencies, for example, a car fire?  

................. ,II,..'!  ' 	 4 	A'44-r  
, 	X' 	.S 	.I/f44 	

i".  •''-  y  £ 	 c,i  

15. Are lifts also employed as an evacuation routes?  ' 	 i;e ' 	-'t. 

16. If the road has been built as a twin-tunnel solution, what is the interval between connect-
ing passages? 

3.. 	___ 	.._.._  

17. Do more or less road traffic accidents occur on the tunnel section compared with non- 
tunnelled sections of the road?  

Z4'.c.s.... . ......... 	 ...... . 	..................... ......_......... .............  

18. What are the most problematic locations within or near the tunnel with regard to road 
safety? 

4.& 	 . 
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Institut  
für Verkehrsplanung  
und  Verkehrstechnik 

Gu8hausStral3e  30/23 1 
A-1040 Wien 

Tel. (0222) 588 01 
Ourchwahl 

Technische 
Universität 

 Wien I  
(Vorstand:  o. Prof.Dr. H. Knoflacher) 

Mr. Lars  Leden  

Technical Research Centre of Finland 

Road and Traffic Laboratory 

Vuorimiehentie  5 

SF-02150  Espoo,  Finland 

IhrZeIchen 	 Ihre Nachiichtvom 	 UnserZeichen 	 Sachbearbelte 

Zukal  

Neb.nstell. 	 Datum 

4006 	26.3.1990 

Ref.: Your letter from 5.3.1990 

Dear Mr.  Leden  

Inclouding  the abstracts of the research of tunnelled roads and 

the list of the planning norms. 

Your sincerely 

,4..v. 	)-. 	 -"--- 

Dr. H. Knoflacher 



LuTE  3  
OSLON MUISTIINPANOT 

Kyselylomakkeen kysymykset käytiin läpi  Vegdirektoratissa  Oslossa.  
Tor J. Smeby  ja Egil Lundebrekke Vegdirektoratista ja  Sigurd Wiljugrein 

 Oslon kunnasta  (vain  aamupäivällä).  

Enkätfrågor:  

1. 3,5 m  körfältsbredd och  1  m:s sidoområde  på  båda sidor.  

3. Högst  3  körfält i  en tub.  Följande fördelar med två rör (ett rör för 
vardera riktningen): 
Enklare  ventilation  och byggnadsteknik. 
Mittgång mellan tuberna. 
Ej överkörning  I motgående  fil och ej blandning från motkommande 
fordon.  

4. Sikt tifi havereraat fordon dimensionerande.  150-160 meters  radie med 
viss breddökning ok. 
Aütömãtisk  hastighetsövervakning effektivt. Sådan används t.wx. i 
Vålerengatunneln i  en  skarp kurva  (130  m:s radie) för att  få  ner farten 

 till 60 km/h.  
Inga  problem  med  5 %:s  stigning. 
Viktigt med optisk ledning. Känslan av  fall  och stigning försvinner. 
Försök i Oslotunnein med väggmålningar föreställande cirklar i olika 
storlekar.  

6. Påfart  I  tunnelöppning i Vålerengatunneln, om  den  dimensionerande 
timtrauiken  på  rampen överstiger  1 200 fordon/h. 

7. Avfart nära slutet av Vålerengatunneln. Enligt konceptet  till  vägnormer 
 (Anon. 1990b, s. 326)  bör  man  överväga att föra avfartsrampen vidare 

som eget fält om det föreligger  risk  för köbildning.  

8. Körfältstbyte  tillåtes och  man  byter körfält,  se  vidare Lundebrekke 
 (1981, S. 4). 

10.  Kö tillåtes.  I Oslotunnein  finns trafikregleringsutstyrsel för att  få  trafiken 
att ta andra vägar.  

12.  Haverifickor bör göras med  200 —500 meters  mellanrum.  Se  vidare sidan  
5  i konceptet  till  vägnormer.  I Vålerengatunneln  finns det inga 
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haverifickor.  I  tuben som går uppåt finns det  3  körfält (havererade 
fordon kan ställas upp i det ena).  I  tuben som går nedåt  är  fallet 
tillräckligt för att fordonet skall rulla ut  på  frihjul. Haverifickor kan 
utnyttjas för att ge bättre sikt och polisen kan använda dem för att göra 
fartkontroller.  

14.  Det finns inga  »extra»  evakueringsgångar.  

16. Var  250:e meter  kan  man gå  över  till den  andra tunneltuben.  

17. I Norge  finns det endast  en tunnel  med trafiksäkerhetsproblem, 
nämligen  Ellingsøytunneln,  se  vidare  Lundebrekke  (1981, s. 2). 

18. Hag fart  ger upphov  till traflksäkerhetsproblem.  Nödvändigt med 
automatisk hastighetskontroll (särskilt om det finns skarpa kurvor),  se 

 punkt  4  ovan. 

Allmänt 

Syftet med  tunniarna  är  att minska väntetiderna i  Oslo  och därmed 
luftföroreningarna. Vidare skall kontakten mellan stad och  fjord  förbättras 
och  Gamlebyn  återfå  sin  karaktär från förr.  

Diverse  

Med kort  tunnel  avses  tunnel  kortare  än 500 meter. 
 Med lång  tunnel  avses  tunnel  längre  än 1 800 meter.  

Litteratur  

Lundebrekke,  E., 1989. Nye normaler for undersjøiske tunneler.  Kristian-
sund,  Krifast-konferensen.  8 s. 



LuTE  4  
MUISTIINPANOT  PENYI'I  HAUTALAN  
HAASTArFIELUSTA  

Pentti Hautala, Sito Oy 

Hautala kävi lyhyesti läpi listamme kysymykset  ja  antoi joidenldn  teosten  tai 
 artikkelien nimiä sitä mukaa, kun oletti vastauksen löytyvän  ko.  kohtaan. 

Erityisesti  hän  suositteli Saksan liittotasavallan suunnittelunormeja  ja  antoi 
yhden  kopion  aiheesta. 

Kysymykset  1  ja  2  

Poikkileikkaus  viedään yleensä läpi samana kuin avoimella tieosalla. 
Joidenkin tutkimusten mukaan tunnelissa  ja  ilmeisesti muuallakin sisäti-
loiqssa autoilijat karttavat jonkin verran seinää  ja  siten ajoradan reunaa. 
Kaksikaistaisella yksisuuntaisella ajoradalla oikeanpuoleisen autot pyrki-
vät ajamaan mandollisimman vasemmalla  ja  vasemmanpuoleisen mah-
dollisiniman oikealla. Tästä katsotaan aiheutuvan onnettomuusvaaraa. 

 Jos tie  viedään läpi samalla poikkileikkauksella kuin avoimellakin  tie- 
osalla, saavutetaan hieman väljempi tunnelma. 

Kysymys  3  

Voidaan rakentaa kummalla tahansa tavalla, mutta kustannussyistä 
yleensä kaksiajoratainen väylä rakennetaan siten, että kumpikin suunta 

 on  omassa tunnelissaan. 

Kysymys  4. 

Tien  geometrian vähimmäisarvot  määräytyvät mitoitusnopeuden mukaan 
 ja  ovat samat kuin muillakin teillä. 

Kysymys  5.  

Katso kysymys  4.  

Kysymys  6.  

Ramppikysymystä  Pentti pohdiskeli jonkin verran  ja  muistaakseni juuri 
luettelemissaan opuksissa  on  asiaa käsitelty.  Rampin  nokka  on  jotenkin 
hankala. Liittyvä ramppi  on  erkanevaa  ongelmallisempi. Yleensä suosi-
tellaan, ettei kaistojen määrä saisi vähetä tunnelissa, mutta joissakin 
tapauksissa  se on  välttämätöntä. Sveitsissä liittyvät rampit ovat ainakin 



-  4/2 -  

aikaisemmin olleet kokonaan kiellettyjä. Erityisen hankala  on  liittyvä 
ramppi  tunnelin suualueella,  kun valaistus muuttuu nopeasti tunneliin 
ajettaessa. Tällöin liittyvä kuljettaja tulee valoisasta hämärään samalla 
katsoen peilistä  tai  päätä kääntäen tulosuuntaansa eli päivänvaloon 
tarkkailleen liittymismandollisuutta. Tunnelissaja eteenpäin katsoessa  on 

 kuitenkin huomattavasti pimeämpää, jolloin silmän sopeutuminen sisäva-
laistukseen  vie  osan tarkkailuajasta, joka tarvittaisiin kokonaan liitty-
misoperaatioon. 

Kysymys  7 

Erkaneva ramppi  voi hänen mielestään toki alkaa tunnelissa. Siinä  ra-
joittavana  tekijänä  on  korkeintaan opastimien sijoittelu. Niille pitää olla 
runsaahkosti tilaa. Erkanevan  rampin  nokka voi olla törmäyskohta. 

Kysymys  8 

On  ja  ei, Miksi  sen  pitäisi olla  ja  miten vaihdot estetään? Ajaessaan 
tunnelissa  on  vaihdellut kaistaa, eikä ole kokenut sitä mitenkään ongel-
malliseksi. 

Kysymys  9 

Kaistanvaihto  voidaan kieltää merkein  ja  valvoa jatkuvalla  kameraval-
vonnalla. Kaistanvaihtoon  voidaan opastaa samoin nopeusrajoituksia 
määrätä  ja nopeussuosituksia  antaa myös muuuuvilla opastimilla. 

Kysymys  10  

Yleensä sallitaan  ja  miksi ei voitaisi sallia. Pakokaasujen poistoteho 
täytyy mitoittaa tunnelissa seisovan jonon päästöjen poistamiseksi. Jono 
tunnelissa ei ole  sen  vaarallisempi kuin avoimella tielläkään, kun pysäh-
tymisnäkemät ovat kunnossa. 

Kysymys  il.  

Jos  tunnelissa tingitään poikkileikkauksesta siten, ettei rakenneta riittä-
viä pientareita,  on  rakennettava pysähtymislevennykset ns. pitkiin  tunne-
leihin.  Jos piennar on  niin leveä, että ajoneuvo mahtuu kokonaan pysä-
köimään piennaralueelle, ei tarvita mitään levennyksiä erikseen.  Jos 

 käytössä  on  kapea poikkileikkaus, jossa ei ole piennarta,  on  pitkiin  tun-
neleihin  rakennettava pysähdyslevennykset. Tätä varten  on  olemassa 
suunnitteluohjeita. 



-  4/3  -  

Kysymys  12  

Pentti mainitsi sellaiset kuin:  
- 	jos  tunneli  <  300 m,  ei tarvitse  levennystä 
- 	jos  300  <  tunneli  <  500 m,  suositellaan yhtä  
- 	jos  tunneli yli  500 m,  pysähtymislevennys  tarvitaan aina.  Mitoitus- 

pituuksista  on  ainakin norjalaisilla pituus-  ja  leveyssuosituksia.  

Kysymys  13  

Vastaus edellä, kysymys  12. Kai se  Pasilanväylän  tapauksessa olisi ilman 
muuta  KATP:n  (kuorma-auto  varsinaisella  perävaunulla)  vaatiman  pituu-
-den  mukainen. 

Kysymys  14  

Poistumisteistä  muisteli olevan myös suosituksia (määräyksiä) joissakin 
 normeissa.  Nyt  en  muista, puhuiko jotain  500  metristä. 

Kysymys  15  

Ei muista ainakaan nähneen hissejä. Portaat ovat tietysti  varmatoimiset. 

 Kysymys  16.  

Yhdyskäytävät  tulee rakentaa samoilla  välimatkoilla  kuin avoimella 
 tieoalla.  

Kysymys  17  

Muisteli ainakin saksalaisten tehneen tutkimuksia aiheesta. Norjalaisilla 
 on  myös  onnettomuustietoa.  Sellainen  kuva,  että tunneli ei olisi miten-

kään erityisen  onnettomuusaltis tieosa.  Pikemminkin niin, että onnetto-
muuksia sattuisi jopa muuta  tieosaa  vähemmän. Yksi jostain syystä yllät-
tävän yleinen  onnettomuustyyppi  on  kai kaarteessa seinään ajo. 

Kysymys  18  

Viittaan aikaisempiin kohtiin.  Erkanevan  rampin  nokka. Ei selviä kan-
nanottoja muihin  onnettomuustyyppeihin. 
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