
Utländska tunnlar för gatutrafik 

.-lV BYRAINGENJÖR STIG SAMUELSON 

Inför avgörandet i tvistefrågan. om Norrbro 
i Stockholm skall kompletteras med en bro över 
Strömmen eller en tunnel under densamma, 
vill det synas, som om en redogörelse över de 
yiktigaste gatutrafiktunnlarna i utlandet vore 
på sin plats. Redogörelsen i det följande byg
ger på studier av ett omfattande material ur 
utländska facktidskrifter liksom även på andra 
personers erfarenheter från körning i ameri
kanska trafiktunnlar. En del uppgifter, som 
telegrafiskt och per post erhållits från ::\ew 
York, ha även välvilligt ställts till förfogande 
genom amerikanska legationens pressavdelning. 

Tunnlar avsedda för ren gatutrafik finna s 
både i Europa, Amerika och Asien. Mest be
kanta torde vara de tre tunnlarna i New York: 
H olland- och Lincolntunnlarna under Hudson 
River och den 1940 färdigställda Queen-Mid
towntunneln under East River. Även på andra 
håll inom Förenta Staterna finnas tunnlar, t. ex. 
Oaklandtunneln vid San Francisco.. I Europa 
är Merseytunneln mellan Liverpool och Birken
head den största och tunneln under Maas i Rot
terdam den nyaste (1942). Elbetunneln i Ham
burg torde vara bekant för många svenskar. 
Den är emellertid ganska omodern och har liten 
kapacitet. Även Scheldetunneln i Antwerpen till
hör de mera kända. I Asien har en imponerande 
trafiktunnel förra året färdigställts mellan de 
japanska öarna Kiusiu och Hondo. Även en pro
jekterad men ännu ej påbörjad tunnel under 
Nordsjökanalen invid Velsen i Holland kan 
namnas. 

Tunnlar endast av hänsyn till sjöfarten 

Betecknande nog ligga de här nämnda tunn
larna inom egentliga hamnområden eller under 
leder för oceangående sjöfart. Med kännedom om 

OCH CIVILINGENJÖR KURT pALSSON 

de svåra arbeten och de förhållandevis stora kost
nader, som äro förbundna med utförandet av 
gatutrafiktunnlar, synes man med fullt fog kun
na konstatera, att endast behovet av fri sjöfart 
framtvingat ovannämnda tunnlar. Ä ven i den 
nyligen framlagda planen för Londons återupp
byggande förutsättas gatutunnlar under Them-

Plan iiver södra delen av Manhattan, New York, med Iltjörda och 
projekterade gatutrafiktunnlar. Längst upp ligga de färdiga Lin
coln- och Queen-Midtowntunnlama mellan 34:e och 42:a gatorna. 
Dm förstnämnda leder under Hudson River och den andra under 
East River. Sammankopplingen dem emellan under hela Man
hattan torde ännu icke vara fullt färdig. Söder om Lmcolntunneln 
ligger Hollandtunneln. Vid sydspetsen på Manhattan planeras yt

terligare en tunnel under hamninloppet. 
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huvudlederna i London County ofLondon 
Plan av år 1943. Trafikledernas korsningar med Themsm ha ne
dan/ör Tower Bridge utbildats som tunnlar men ovanfifr denna 
bro som broar. Uppåt floden begränsar Tower det egentliga 

hamnområdet. 
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Plan och av Merseytunneln mellan Liverpool och Birkenhead. De tvJ norra tunnlarna äro tv(ijiliga anslutningstunnlar. Störsia ramp
lutningen är 1 : 30. 



Tvärsektionen 

De flesta tunnlarna ha byggts för fyra filer, 
två i vardera riktningen och i allmänhet äro de 
båda körriktningarna helt skilda åt. De ameri
kanska tunnelanläggningarna utgöras av två tun
neltuber med enkelriktad trafik, medan Maas
tunneln är utförd som en enda byggnadskropp, 
där körbanorna äro åtskilda genom vägg. I 
Mersey tunneln ligga alla fyra filerna i samma 
tunnel med endast vanlig streckmarkering mel
lan sig. Scheldetunneln har endast två filer, en 
för vardera riktningen, men i anslutnings ram
pcrna utanför tunnelmynningarna finns här ut
rymme även för en omkörningsfil. Filbredden 
varierar ganska avsevärt. I Mersey tunneln är 
den anmärkningsvärt liten eller endast ungefär 
2,75 m, men i de amerikanska tunnlarna är den 
över 3,0 m. 

Nästan alla tunnlar ha utrustats med en gång
passage för varje färdriktning vid ena tunnel
väggen. I Mersey tunneln ligger den i vanlig 

T. h. Plan ö'ver Maastunneln under hamnen i Rotterdam. På bil
den synes läget av de två ventilationsbyggnaderna, en vid vardera 
kajkanten, liksom även de rymliga och korsningsfria anslutnings
. lederna. 

Nedan. Anslutningslederna på New Jersey-sidan för -del1 fullt 
utbyggda Lincolntunneln. Genom att alla korsningar gjorts plan

skilda ha lederna fått stor kapacitet. 
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gångbanehöjd men skild från körtrafiken med ett 
kraftigt räcke. I de andra tunnlarna har dock 
denna passage, som endast är avsedd för vakt
manskap eller för utrymning vid trafikolyckor 
o. d., förlagts drygt en meter ovanför körbanan, 
synbarligen för att medge bättre översikt över 
trafiken. Mellan denna passage och körbanan 
finns därtill en några decimeter bred avvisar
kant. Höjden i tunnlarna varierar men rör sig 
om något mer än 4 m. 

Trafikbestämmelser 

Ifråga om trafiken i tunnlarna äro vissa in
tressanta fakta att notera. Såväl fotgängare som 
cyklister äro helt förbjudna, såvida de icke, 50m 
i Maastunneln, ha egna från körtrafiken helt 
skilda utrymmen till förJogande. Likaså är häst
trafik förbjuden. I Maastunneln ha visserligen 
hästfordon tillåtits passera under kriget, men av
sikten är att förbjuda dem, sedan motortrafiken 
åter kommit igång i full omfattning. Ingen av de 
undersökta tunnlarna har spårbunden trafik 
vare sig på egen banvall eller i körbanan. De tre 
enda trafikslag, som sålunda få trafikera gatu
trafiktunnlarna, äro bussar, lastbilar och person
bilar. 

Men inte ens dylika fordon få helt utan 
restriktioner köra genom tunnlarna. Enligt gäl
lande bestämmelser för Holland- och Lincoln
tunnlarna äro sålunda bl.a. följande kategorier 
motorfordon förbjudna: 

a) bandfordon; dubbeldäckade bussar med 
öppet tak såvida passagerare vistas på övre 
däck; motorfordon med särskilt stark rökut
veckling eller avgivande illaluktande gaser. 

b) tankbilar för flytande bränsle (lastade eller 
tomma); fordon med tomma fat, som tidigare 
innehållit bensin, nafta eller andra eldfarliga 
oljor. 

c) bussar med ståpassagerare eller passage
rare på icke permanenta säten, till ett samman
lagt antal av mer än en tredjedel av sittplatsan
talet, dock i intet fall fler än 15. 

Särskilt intressant är den sista bestämmelsen, 
vilken med all sannolikhet tillkommit med hän
syn till de uppenbara riskerna för ståpassage
rare vid hastiga inbromsningar, ofta nog i de 
långa nedförsbackarna. Förarna på bussar med 
ståpassagerare ha även order att till framförva
rande fordon hålla dubbelt så stort avstånd (ca 
45 m) som andra motorfordon, en bestämmelse 
synbarligen i samma syfte. 

Noggranna bestämmelser angående filkörning 
gälla i allmänhet. Sålunda tillåtes av trafiksäker
hetsskäl under inga förhållanden övergång från 

en fil till en annan i den egentliga tunneln, utan 
fordonen måste kvarstanna i sin fil, till dess 
medgivande att lämna filen ges av bevaknings
personalen. För de amerikanska tunnlarna äro 
t. o. m. så pass drastiska bestämmelser utfärdade 
för att filkörningen icke skall störas, att fordon 
icke få stanna i tunneln vid punktering eller 
dylikt. 

Som en följd av filkörningen ha också nog
granna hastighetsbestämmelser utfärdats. I den 
egentliga Mersey tunneln äro de yttre filernas 
hastighet maximerad till 20 miles per timme 
(ca 32 km/h) och ifråga om de mittersta filerna 
till 35 miles per timme (56 km/h). I de ameri
kanska tunnlarna gäller en maximihastighet av 
30 miles per timme (48 km/h). Minimihastigheten 
för den snabba körfilen är 25 miles per timme. 
(40 km/h) och för den långsamma filen 10 miles 
per timme (16 km/h). I praktiken lär man inte 
hålla så styvt på dessa bestämmelser och vakter
na försöka ofta skynda på fordonen vid körnin
gen genom den egentliga tunneln när detta är 
möjligt. 

Säkerhetsanordningar 

Det är givet, att mycket omfattande säkerhets
anordningar måste finnas. Händer en kollision i 
tunneln, äro ju riskerna för de efterföljande for
donen stora. Bland de viktigaste skyddsåtgär
derna, förutom de ovannämnda bestämmelserna 
angående filkörning och. körhastighet, kan näm
nas utposterat vaktmanskap, som från gångpas
sagen utefter tunnelväggarna övervakar trafiken 
och vid behov dirigerar densamma. Vakterna ha 
härvid bl. a. till uppgift att ala rmera kontroll
centralen vid inträffade olyckor o. d. och att in
gripa vid brandti 11 fällen, för vilket ändamål eld
släckare finnas utplacerade med täta mellanrum. 
I de amerikanska tunnlarna är en del av bevak
ningspersonalen stationerad vid tunnelmynnin
garna med uppgift att ta upp den för alla for
don gällande tunnelavgiften, varvid de även av
visa långsamma fordon, som inte kunna hålla 
den stipulerade hastigheten i tunnlarna. Det är 
som synes många, delvis ganska krävande upp
gifter, som åvila vaktpersonalen. 

Dessutom ha amerikanarna ansett det nödvän
digt att ha specialbyggda bärgningsvagnar, som 
äro körbara i båda ändar, i beredskap för even
tuella olyckor. Bärgningsvagnarna äro statione
rade vid tunnelmynningarna och kunna rycka ut 
omedelbart för att undanröja eventuella hinder 
på körbanorna. Även dessa bärgningsvagnar be
mannas av tunnelns bevakningspersonal. 



Det! över 200 fot (ca 63 m) höga ventilationsbyggnade:l Woodside 
Ventilaling Station för MerseyilInneIn. Byggnaden är belägen in
vid kajema i Birkel1head och har en kapacitet av 2,1 milj. 11/3 

m3f"risk/'if! och 1,8 milj. skämd luft per timme. 

Ventilationen 

En förhållandevis mycket stor del av anlägg
ningskostnaderna för en trafiktunnel hänföra sig' 
till de nödvändiga ventilationsanordningarna. Av
gaserna från motorfordon äro ju giftiga genom 
förekomsten av koloxid och ventilationen måste 
därför göras synnerligen effektiv. Tunnelluftens 
koloxidhalt måste alltid hållas så låg, att ingen 
som helst förgiftningsrisk föreligger. Ingående 
undersökningar ha härvid företagits vid projek
teringen av de utländska trafiktunnlarna, varvid 
man även utfört rökprov för att utröna ventila
tionssystemets effektivitet. 

De olika systemen för ventilation av trafik
tunnlar skola vi icke gå närmare in på här, men 
vi vilja dock nämna något om de byggnadstek
niska anordningar, som erfordras för ventila
tionsanläggningar av detta slag. Vid här nämnda 
trafiktunnlar ha mycket stora ventilationsbygg
nader uppförts, som i de flesta fall blivit rätt 
dominerande i omgivningen. Storleken av dessa 
byggnader framgår av några här återgivna bil
der. Huvudmotivet för dessa byggnader, vilkas 
höjd i allmänhet rör sig om 30 a35 m över mark
planet, har varit önskemålet att kunna blåsa ut 
den skämda och för den omkringliggande be
byggelsen otrevliga luften på betryggande höjd. 
Trots byggnadernas läge inom hamnområden 

har man tydligen ansett det nödvändigt att dra 
upp utblåsningsöppningarna över bebyggelsen 
omkring. Även bullret från ventilationsaggrega
ten har man sökt göra sig något så när fri ifrån 
genom att utblåsningsöppningarna riktats rakt 
uppåt. Mersey tunnelns ventilationsbyggnader ha 
dessutom ur ljudisoleringssynpunkt utförts med 
dubbla ytterväggar och utan fönster. På grund 
av de utländska tunnlarnas stora längder ha i 
allmänhet ett flertal ventilationsbyggnader upp
förts. Mersey tunneln har sålunda sammanlagt 
sex stora ventilationsbyggnader, tre på vardera 
stranden. Den högsta har en höjd av drygt 63 m, 
elvs. ungefär en tjugovånings skyskrapa, under 
elet att den lägsta är 28 m. För Lincolntunneln 
i Newyork finns det tre sådana byggnader med 
en höjd av 35 till 45 m över gatuplanet och Maas
tunneln har två ventilationscentraler, en vid var
dera flodstranden och med en höjd av i det när
maste 35 m. Luften tas in på 20 a 25 m höjd över 
marken och dei-I skämda luften blåses som nämnts 
ut genom 30 el 35 m höga torn eller i vissa fall 
ändå högre. Det har visat sig särskilt nödvän
digt att i höjd skilja luftintagen från utblås-

Den lägsta (28 111 ölIer gatup Ia/let) ventilatiol/sbyggnaden fiir j\;[er
seytumleln, belägen på Liuerpool-sidan. Timkapaciteten är o,] 

milj. /Il 
3 fris,~lztjt och 0,45 milj. 1/13 skämd luft. 
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VENTILATI GE OUW VENTILATIE GE80UW 

192. 117. 75. 75. 117. 192. 12a65 220.70 

GE5LOTEN TUNNELGEDEEL TE 4.192 =768m. 

TOTALE TUNNEL LENGTE 146€. 70 m. 

Profi I av den projekterade tll/mein under Nordsjö'kanalen vid Ve/sen i Holland. I den vänstra ventilationsbyggnaden blåses den skämda I,iftell 
IU Hnder det att frisklHften suges in i den högra byggnaden. FramJö'r varje tH/Jnelmynning planerar man anordna ljusdämpande skärmar fiir 

att jämnu ut övergången mellan tunne/belysningen och dagsljuset. ::::= 
ningsöppningarna, så att icke den skämda luften 
åter suges in i tunneln. 

U r säkerhetssynpunkt måste man se till, att 
ventilationen kan fortgå under alla förhållanden. 
Därför har man i allmänhet installerat en dub
bel uppsättning fläktar och dessutom reserv
aggregat för drivning av desamma, om elström
men skulle strejka. 

Som framgår av de här visade tvärsektioner
na är det en betydande del av utrymmet, som 
erfordras för ventilationen. I allmänhet ledes 
luften in i ett utrymme under körbanan och blå
ses ut vid körbanekanten. Utsugning sker ge
nom öppningar i eller invid taket till ett utrym
me ovanför körbanorna. Den uppåtriktade ven
tilationen har flera fördelar, bl. a. vid brandtill
fällen, då sikten enligt utförda rökprov är bättre 
än vid nedåtriktad eller längsgående luftström. 

Höga driftkostnader 

Man måste för trafiktunnlar räkna med rela
tivt höga driftkostnader. Ventilations-, pump-, 
belysnings- och signalanläggningarnas dri f t , un

.. --- _. - . ----14"-: 

derhåll och amortering draga stora kostnader. 
vartill komma lönerna för den personal, som er
fordras för anläggningarnas skötsel och under-

Tvärsektion av Lincolntunne/ns södra tub. Den-tv4filiga korbanan 
har en bredd av 6,55 m. 

- _. - - --.- - - -- -- -. -- - - ---.- . . " - -- - . •. -- ----", - -_. _. -. --- ---- -. . -- .. -•• ... - --- -.- - -- - -- . 

Tvär;ektion av Maastulmeln i Rotterdam. Kanalerna för såväl frisk som skämd hift ha här lagts under kö·rbanorna. Den fris.~a luJten blåser 
in något ovanför körbanekanten och den skämda luften suges ut vid taket (se den högra kÖ·rtunne/n). Observera även trafiksignalerna på 
väggarna och gångpassagerna utmed vägg~n mellan körtunnlama. Cyklister och fotgängare ha sina speciella tunnlar synliga t. v. på bilden. 



En av de nära 35 In hoga ventilationsbyggnadema för Maastunneln i Rotterdam. Friskhiften tages in utblåsnings
öppningen, som är riktad rakt På den vänstra bilden synas rulltrapporna, som föra cyklisterna från tunneln. 

håll 2,6 km 
perso

nal: 

II 	 assistent i kontro",ummct 
telefonist 

2 	 mekaniker Iför fläktar och pumpar 
2 	 elektriker 

16 man 	 tunneln 
16 ) tunnelinfarterna 
2 ~ åkande öv'ervaknmlssI)erSOIl 
4 vakter (en för 
6 man hjälpmanskap 

Detta gör 5 I man per 
talt över ISO man. Driftkostnaderna 

T. il. Den södra Lincolnlunnelns öppning i New 
höger synes den ca 1 m över ko'rbana/1 belägna !ZdI1JZr;'ilSJ:aJZ,?n 
vaktmanskapet. Frisklujten blåses in vid sidoma ett par dec/m/'/er 

i:iver !<iirbanatl och den skämda luften suges ut genom oppningarna 
i taket. 

fRrSH AIR DveT 

"'. Y. LAND 
Vf:NT. BLDG. 

NEW YORK CITY 

av Lincolntunne/n under Hudson River i New York. Tunnelns lutningar samt ventilationssystemets principiella utformning 
av bilden. Storleken av ha starkt o'verdrivits i horisontalled. 
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tunnel äro enligt tyska uppgifter beräknade till 
1,58 milj. dollars per år, fördelade sålunda: 
strömkostnad 0,18 milj., personalkostnad 0,55 
milj. samt underhåll och förvaltning 0,85 milj. 
Enär anläggningskostnaderna för Hollandtun
neln uppgingo till 48,4 milj. dollars, uppgå så
lunda driftkostnaderna till 3,3 ro av anläggnings
kostnaderna. Enbart ström- och personalkostna
derna utgöra 1,5 ro. 

För den endast tvåfiliga Scheldetunneln i 
Antwerpen, som kostat sammanlagt ca 250 milj. 
belg. franc, har driftkostnaden per år varit om
kring 2 1/2 milj. belg. franc, dvs. 1 ro av total
kostnaderna. 

Av redogörelsen framgår, att man vid gatu

trafiktunnlar ej endast har att taga hänsyn till 
de stora byggnadskostnaderna utan man måste 
för en dylik anläggning även räkna med bety
dande driftkostnader, som ej förekomma vid 
andra slag av trafikanläggningar. Det måste 
därför såsom i det föregående antytts yara syn
nerligen vägande skäl för att man skall kunna 
förorda en dylik ur såväl anläggnings- som 
driftsynpunkt dyrbar trafiklösning. Utomlands 
har av allt att döma endast sjöfartstekniska skil 
härvid fått fälla avgörandet, och mot bakgrun
den av de med tunnlarnas byggande och trafi
kering förknippade svårigheterna och kostna
derna kan man nog våga påstå, att tunnelanlägg
ningar för gatutrafik om möjligt böra undvika~. 

Data över vissa större utländska trafiktunnlar 

Längd mellan Körbane- Högsta :Vlaximal I
Antal filermynningarna bredd tu nnelhöj d kapacitet 

! 

Färdig årT u n n e l Max. lutning 
fordon/timme Im m st. m 

England: 

Tunneln under Mersey mellan 
Liverpool och Birkenhead .... 

Belgien: 

Tunneln under Schelde i Ant
werpen .................. 

Holland: 
Tunneln under Maas i Rotterdam 

Tunneln under Nordsjökanalen vid 
Ve1sen .................. 

USA, New York: 

Hollandtunneln: 
Södra tunneln .............. 
Norra » .............. 

Lincolntunneln: 
Södra tunneln ........ ... 
Norrd » .............. 

Queen-Tunneln: 

Södra tunneln .............. 
Norra » •••••••••••••• 

1934 

1933 

I 
194 2 

projekt 

l 192 7 

1937 
1945 

i I 
I I94° 

3 2261) 

I 

I 768 

1070 

768 

255 1 
2 608 

I 
I 

254 0 

225 6 

I 912 

1955 

11,0 

6,8 

6,0 

8,0 

6,1 
6,1 

6,6 
6,6 

6,4 
6,4 

4 

2 

2 X 2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

I 

I : 30 

I: 28,5 

I : 28 I 
I 

I : 28 

I 
II: 25 ned I 
I I: 28 upp 

I 

I ·29II . I 
I 

nedilI : 25 
1 : 31 upp 

5,2 

4,5 

4,2 

4,2 

4, I 
4,1 

4,15 
4,I5 

4,1 
4, I 

i, 
, 

4 ISO I 

I 
~ 000 

- I 
I 
I -

I 
i 

I900 
1900 

I900 
- I 

l 

--- ,, 
- I 

l) Därtill komma två tvåfiliga grentunnlar med en längd av 500 resp. 470 m. 


