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1. Baggrund 
I de sidste år er der i Danmark kommet fokus på in-

vesteringer i vejtunneler, når bygherrer og myndig-

heder skal finde løsninger på en stigende trafik. Ud-

viklingen synes desværre at gå i den forkerte retning 

ved planlægning og projektering af vejtunneler. Ofte 

ses ”uhensigtsmæssigheder” indbygget i grundla-

get fra både bygherre og rådgiver. Uden dansk tun-

nelnorm anbefales at anvende normer, standarder 

og vejledninger fra vores nabolande og publikatio-

ner fra PIARC. EU-direktivet fra 2004 er i dag foræl-

det og benyttes som en tjekliste og ikke, som fejl-

agtigt set, som en norm.  

Med igangsat planlægning af blandt andet en 

cirka 10 kilometer lang havnetunnel i København 

(Østlig Ringvej), en mulig Marselis Boulevard Tun-

nel i Århus på cirka 2 kilometer, en forlængelse af 

Nordhavnsvejtunnelen på 1,4 kilometer og bygge-

riet af Femern Tunnelen på 18 kilometer kalder det 

på tilvejebringelse af en dansk tunnelnorm.  

2. Introduktion
Vi ser verden over dagligt alvorlige uheld og ofte 

brande i vejtunneler. Det er ikke et spørgsmål om 

uheldet sker, men hvornår det sker. 

Vi ved, at cirka 25 % af trafikanter er utrygge og 

har angst, når de opholder sig og kører gennem vej-

tunneler. Andre undersøgelser viser, at 10-15 % fin-

der alternative ruter.   

Planlægning af moderne vejtunneler er en kom-

bination af sikkerhed, teknik, miljø, æstetik, økono-

mi, drift og vedligehold. Hertil kommer et sammen-

spil mellem bygherrer, myndigheder, beredskabs-

enheder, tunnelplanlæggere, driftspersonale, råd-

givere, entreprenører og leverandører.

Det færdige anlæg skal planlægges og projekte-

res, så det kan bygges af entreprenørerne, godken-

des af samtlige myndigheder og beredskabsenhe-

der, opfylde de vedtagne politiske krav til sikkerhed 

for trafikanter i D&V-fasen samt udgøre en robust 

bæredygtig totaløkonomi for ejerne og samfundet. 

Tunneler planlægges for fremtidens behov trafikalt 

og projekteres med en levetid på 100-120 år. 

3. Sikkerhedskoncept
Statistikker og erfaringer internationalt viser, at der 

I Danmark undersøges, planlægges og projekteres flere og flere vejtunneler i såvel statslig som kom-
munalt regi. Hyppigt ses det, at bygherre og rådgivere står usikre over for, hvilke spilleregler der 

egentligt er gældende under danske forhold. Resultatet bliver ofte et mangelfuldt og utidssvarende 
projekt med alvorlige følger for trafikanter og bygherrens økonomi. Årsagen skyldes, at vi ikke har en 
tunnelnorm eller vejregler, der kan tages i anvendelse tilsvarende vores nærmeste naboer. Nærvæ-
rende artikel er en sammenfatning af hovedartiklen, der opsummerer seneste nyt fra PIARC med in-

ternationale tendenser og anbefalinger ved planlægning og projektering af nye vejtunneler. 
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Planlægning af moderne vejtunneler er en 
kombination af sikkerhed, teknik, miljø, æstetik, 
økonomi, drift og vedligehold. Hertil kommer et 
sammenspil mellem bygherrer, myndigheder, 
beredskabsenheder, tunnelplanlæggere, 
driftspersonale, rådgivere, entreprenører og 
leverandører.
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ved korrekt planlægning, anlæg og drift 

af vejtunneler sker færre ulykker i tunne-

ler end på åben vej. Når katastrofer som 

brand, alvorlige uheld eller hændelser 

sker, kan konsekvenserne imidlertid være 

væsentligt større i en tunnel. Det er på 

den baggrund vigtigt tidligt i en planlæg-

ningsfase at få udarbejdet et sikkerheds-

koncept. I Danmark følges det af Vejdirek-

toratet og trafikpolitisk godkendte sikker-

hedskoncept. 

I sikkerhedskonceptet redegøres de-

taljeret for organisatoriske forhold, myn-

dighedsforhold, beredskabsplaner, peri-

odiske beredskabsøvelser, risiko - og sik-

kerhedsanalyser samt tekniske krav. 

4. Planlægning, projektering, 
anlæg og drift af vejtunneler
I Danmark har vi ingen tunnelnorm, vejre-

gel eller faste retningslinjer for planlæg-

ning, projektering, anlæg og drift af vej-

tunneler. Det har i mange år været praksis 

at udarbejde såvel sikkerhedskoncept, pro-

jekteringsgrundlag som kravspecifikatio-

ner for det enkelte projekt baseret på:

• National lovgivning, relevante normer, 

standarder og vejledninger herunder 

Eurocodes

• Vores egne erfaringer fra eksisterende 

tunneler i drift

• Internationale anbefalinger og retnings-

linjer fra PIARC (World Road Association)

• Tunnelnormer og Standarder fra vores 

nabolande Norge, Sverige, Tyskland og 

England 

• EU-direktivet af 29. april 2004. Direkti-

vet benyttes i dag bedst som tjekliste/

huskeliste.

Sikkerhedskonceptet danner grundlaget 

for udarbejdelse af endelige kravspecifi-

kationer til projektering af blandt andet 

anlægskonstruktioner og tekniske instal-

lationer, herunder krav til fremtidig D&V. 

5. Brandbekæmpelse og 
ventilation
Når det værste tænkelige uheld indtræf-

fer som fx brand i en tunnel, er vejtunne-

ler forberedte og forsynede med et vidt 

omfang af installationer og udstyr, og alle 

konstruktioner er effektivt brandbeskyt-

tede. Der installeres udstyr til brug for tra-

fikanters selvredning og for brand- og 

redningstjeneste.  

Sænketunneler og undersøiske vejtun-

neler planlægges og projekteres i dag al-

tid for en brand på minimum 200 MW 

(tankbil med farligt gods). Øvrige tunnel-

typer projekteres normalt tilsvarende. 

Diskussioner om, hvorvidt brand vil 

optræde i vejtunneler, er uden sund for-

nuft. Der er eksempler på, at vejtunneler 

planlægges uden at tage hensyn til bran-

de i tunnelens levetid, vel vidende at der 

lovgivningsmæssigt er strenge krav til 

netop branddimensionering og beskyt-

telse af personer, udstyr og konstruktio-

ner med omfattende dokumentation og 

sikkerhedsanalyser. 

Typisk anvendes langsgående ventila-

tion med jetfans. Denne type ventilation 

har dog sine tekniske begrænsninger. På 

sigt vil flere el- og hybride køretøjer mind-

ske emissionerne. Nye sikkerhedsmæssi-

ge forhold som eksplosionsfare og brand 

fra disse køretøjer kan ændre på koncep-

tet for ventilation. 

Aktive brandbeskyttelsessystemer som 

sprinklers, vandtåge og kaskadesystemer 

anvendes normalt ikke i danske og skan-

dinaviske vejtunneler. 

6. Tværsnitsgeometri for 
moderne vejtunneler
Moderne vejtunneler planlægges i dag 

stort set altid som to-rørs-tunneler med 

ensrettet trafik. 

Kørebanebredden i en tunnel er altid 

større end for åben vej. I dag anvendes 

typisk 3,80-4,00 meter og 0,20-0,30 me-

ter til afstribning med dobbelte varslings-

linjer. Kantbane fastsættes til 0,50 meter. 

Fortov på minimum 1,00 meter etableres 

langs tunnelvægge for flugtvej. I dag etab-

leres ofte bred yderrabat på minimum 

1,75 meter, som anbefalet af PIARC, eller 

nødspor. For tunneler >1000 meter uden 

nødspor og bred yderrabat anbefales vi-

gepladser til brug ved havari, uheld og 

drift.       

I Danmark skal frihøjden projekteres 

til minimum 4,80 meter plus 0,20 meter 

som ekstra (skjult) sikkerhed. Internatio-

nalt sættes frihøjder i vejtunneler til mi-

nimum 5,00-5,50 meter. Fremtidssikring 

og pladskrav til ventilation og ophængte 

ITS-systemer bevirker, at den indvendige 

højde normalt er minimum 6,50 meter.  

De danske vejregler, specielt bronor-

men, kan ikke benyttes ved fastsættelse 

af tværsnitsgeometri for vejtunneler, som 

det uhensigtsmæssigt er konstateret i fle-

re tilfælde. En vejtunnel med ”klemt tvær-

snit” har store mangler i form af nedsat 

trafikant- og fremtidssikkerhed i levetiden 

på 100-120 år. En mulig anvendelse af vi-

gepladser i nyere tunneller ses forsømt 

under danske forhold.     

7. Tunnelhastighed
Maksimal hastighed i vejtunneler er 90 

km/t på motorveje og for bynære tun-

neler 60-80 km/t. I enkelte lange nye tun-

neler med nødspor ses hastigheden for-

søgsvis sat til 100 km/t. Politiet har det 

overordnede ansvar for trafikafviklingen 

og fastsætter den tilladelige hastighed 

efter forholdene. Hastighedens indfly-

delse på risiko for antal alvorlige hæn-

delser med dræbte i tunnelen påvirker 

med en faktor i fjerde potens i sikker-

hedsanalyser. Det vil sige, at antallet af 

alvorlige uheld stiger med cirka 225 % 

ved en hastighedsændring fra 90 km/t 

til 110 km/t. Femern-tunnelen forventes 

at benytte 110 km/t. 

8. Installationer og 
sikkerhedsudstyr
Moderne vejtunneler etableres i dag med 

en omfattende mængde af tekniske in-

stallationer (mekaniske og elektriske, M&E) 

og moderne ITS-systemer (Intelligent 

Transportation Systems) til varetagelse af 

sikkerheden for trafikanter gennem mo-

nitorering og kontrol samt til brug for den 

daglige drift af tunnelen. Internationale 

anbefalinger, tunnelnormer og vejlednin-

ger anfører en lang liste af installationer 

og sikkerhedsudstyr, som i dag er stan-

dard i moderne vejtunneler.     
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9. Krav i forbindelse med drift 
og vedligeholdelse
Moderne vejtunneler skal planlægges for 

fremtidige drifts-, vedligeholds- og repa-

rationsforhold. Fra erfaringer ved vi, at 

mindre reparationsarbejder forekommer 

de første 5-15 år, hvor tunnelen er i drift. 

Senere kommer større reparationer/ud-

skiftninger af dele/hele tunnelkomponen-

ter. 

Tunnelen skal planlægges og indret-

tes for tunnellukninger og spærringer af 

vognbaner/et tunnelrør ved større repa-

rationsarbejder og udskiftninger. Hertil 

kommer lukning og spærring ved hæn-

delser som tabt gods, påkørsler og stand-

sede køretøjer samt ved alvorlige trafik-

uheld og brand. Alle moderne vejtunne-

ler indrettes i dag med et automatisk tra-

fikledelsessystem (ITS) gennem SCADA. 

10. Risiko – og Sikkerhedsanalyser
Ved planlægning, projektering og senere 

drift udføres i dag mange risiko- og sik-

kerhedsanalyser til dokumentation af, at 

sikkerhedsudstyr, konstruktioner og tek-

niske installationer i tunnelen til enhver 

tid opfylder de krav og intentioner, der er 

indarbejdet i sikkerhedskonceptet. Et vig-

tig krav og scenarie, der ofte glemmes 

under danske forhold, er planlægning af 

sikre flugtveje til det fri ved alvorlige uheld 

og brand. Hertil foretages evakuerings-

analyser.    

Tiden fra en alarm tilgår redningstje-

neste, til indsats på åstedet er påbegyndt, 

benævnes responstid. Responstid er fast-

sat i sikkerhedskonceptet - typisk max. 10 

minutter. I danske tunneler har det været 

kompliceret at opfylde kravet til respons-

tid uden at kompromittere trafikantsik-

kerheden.  

11. Særlige lange vejtunneler 
I de sidste år har der været en stigende 

tendens til at bygge særlige lange vejtun-

neler internationalt. Projekterne er kom-

plicerede med ekstrem risiko. I planlæg-

ningsfasen med godkendelser, ved pro-

jektering en overholdelse af tekniske græn-

seværdier, i anlægsfasen brug af blandt 

andet ekstremt udstyr under risikofyldte 

forhold der efterlader en bygherre/ejer 

med komplicerede D&V-udfordringer. 

I dag stilles der strenge krav fra myn-

digheder og lovgivningsmæssigt til trafi-

kantsikkerhed. Vejtunneler har en teknisk 

øvre grænse på cirka 6-8 kilometer for 

moderat/høj trafik, og lavtrafiktunneler 

kan etableres til cirka 20 kilometer (bjerg-

tunneler). Alt andet lige er der store sik-

kerhedsmæssige udfordringer relateret 

til blandt andet brand, ventilation, terror-

sikring, nærforhold for beredskabet, re-

sponstid ved redningsindsats, evakuering 

af trafikanter samt ændret trafikantadfærd 

ved monoton kørsel. Ofte ses, at trafikant-

sikkerheden kompromitteres for lange 

vejtunneler med mulige katastrofale kon-

sekvenser.

12. Anlægs- og driftsøkonomi  
Vi ved, at vejtunneler under danske for-

hold er dyre i anlæg og drift specielt ved 

sammenligning med broer. Undersøiske 

vejtunneler og sænketunneler er de dy-

reste at opføre og senere at drive.  

Års erfaringer siger, at samlede leve-

tidsomkostninger i driftsfasen svarer til 

totale anlægsudgifter ved opførslen. Det 

vil sige, at en tunnel opført til 60 milliar-

der kroner kan forventes at koste bygher-

ren til D&V - inklusiv udskiftning og repa-

ration - 60 milliarder kroner i dagens pen-

ge fordelt over levetiden. Årsagen til sto-

re udgifter i D&V-fasen kan henføres til 

korte levetider for ITS-udstyr og M&E-in-

stallationer - typisk 10-20 år. På hoved-

konstruktioner må forventes istandsæt-

telsesarbejder efter 20-30 år og større ho-

vedreparationer efter typisk 40-50 år. 

Årlige D&V-udgifter udgør erfarings-

mæssigt 0,8-1,0 % af anlægsomkostnin-

gerne i de første cirka 15-20 år stigende 

til 1,2-1,5 % for den resterende levetid 

målt i nutidsværdi (NPV).  

I planlægnings- og projekteringsfasen 

udføres i dag altid Life Cycle Cost Analy-

sis (LCC). De sidste år har økonomiske ana-

lyser og overslag for danske nyanlæg og 

D&V-udgifter været stærkt bekymrende. 

Det anbefales, at bygherren vælger tred-

jeparts granskning af erfarne og profes-

sionelle rådgivere. 

13. Konklusion
Udviklingen til løsning af de omfattende 

trafikale problemer verden over går med 

stigende fart i retning af at lægge trafik-

ken i vejtunneler.  Denne udvikling ser vi 

også i Danmark.

Det ses desværre gentagne gange, at 

såvel bygherre som rådgivende ingeniø-

rer står meget usikre over for, hvilke spil-

leregler der egentlig gælder ved planlæg-

ning og projektering af moderne vejtun-

neler i Danmark. Resultatet er ofte et tvivl-

somt overslag på anlægs- og driftsøkono-

mi, en gradbøjning af de gældende regler, 

en manglende overholdelse af de lovgiv-

ningsmæssige krav, et utidssvarende pro-

jekt med uhensigtsmæssige løsninger og 

åbenlyse mangler, der ikke opfylder kra-

vene til trafikantsikkerhed, beredskabsfor-

hold og den fremtidige drift og vedlige-

holdelse. Efterfølgende har myndigheder 

problemer med godkendelse og bygher-

ren et økonomisk problem. 

Der er derfor i dag et stort åbenlyst og 

akut behov for udvikling og tilvejebrin-

gelse af en dansk tunnelnorm eller vejre-

gel. Et sådant arbejde vil være naturligt, 

at Vejdirektoratet varetager. 

Yderligere og uddybende informatio-

ner med figurer, illustrationer og referen-

cer, hvor artiklen kan læses i sin helhed, 

henvises til  www.trafikogveje.dk 

Sænketunneler og 
undersøiske vejtunneler 
planlægges og projekteres i 
dag altid for en brand på 
minimum 200 MW (tankbil 
med farligt gods). Øvrige 
tunneltyper projekteres 
normalt tilsvarende. 


