
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Mmistère de la Mobilité 
et des Travaux publics

Luxembourg, le ] 9 OCT. 2020

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J"ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°2910 du 25 septembre 2020 de l'honorable député Monsieur 

Marc Goergen, concernant l'installation d'un radar fixe dans le tunnel Markusberg, 

avec la prière de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de 

la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Français Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux; 4, Place de l’Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Antwert vum Hâr François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op 
d'parlamentaresch Fro N*’2910 vum 25. September 2020 vum éierbaren Deputéierten Hâr 

Marc Goergen iwwert "Installation d'un Radar fixe dans le Tunnel Markusberg"

An dësem Zesummenhang ass ze soen, dass eréischt sait 2012 déi elektronesch GPS-Donneeë 
vun Accidenter opgeholl ginn an dass do virdru keng Datebanken existéiert hunn, déi 
doriwwer informéiere kéinte wou genee en Accident geschitt ass. Wuel ass d'Strooss bekannt, 
awer net déi genee Plaz. Dës GPS-baséiert Opzeechnunge sinn agefouert gl, fir déi Plaze kënne 
genee ze identifizéieren, wou op eisem Stroossereseau besonnesch vill schwéier Accidenter 
geschéie fir dono duerch Analyse vun dëse sougenannte ^Points noirs" kënne Mesuren ze 
ergraife fir dës Plaze mél sécher ze maachen.

Aus deene verfügbaren Donneeën ergëtt sech, dass et am Zaitraum vun 2012-2019 folgend 
Accidenter an oder just bei engem Tunnel, mat Persouneschued, gi sinn:

• A 13 Tunnel Markusbierg: 3
• A7 Accidenter insgesamt: 6
• Al Accidenter insgesamt: 3

Wat d'Unzuel vun ail den Accidenter ubelaangt, dat heescht och déi ouni Persouneschued, sti 
fir déi lescht 5 Joer (2015 - 2019) folgend Donneeën zur Verfügung:

• A 13 Tunnel Markusbierg: 15 Accidenter
• Accidenter an ail deenen aneren Autobunnstunnellen: 209 Accidenter

Et sief och nach dorop higewisen dass nach net ail Tunnel hei am Land zanter 20 Joer oder 
sait dem Ophuele vun de GPS-Donneeë vun Accidenter existéiert. Zum Deel ass et och net 
méiglech, déi tunnelspezifesch Accidenter eraus ze fllteren.

Generell ass heizou awer ze soen dass d'Tunnellen duerch hir Charakteristik e speziellt 
Geforepotenzial hunn. Duerch déi feelend Auswàichméiglechkeete sinn Accidenter an 
Tunnellen oft méi schwéier. Dëst huet sech am Juli lelder op en nelts nees bestategt, wou bei 
engem schwéieren Accident op der A7 am Tunnel Gousselerbierg 2 Persounen ëm d'Liewe 
komm sinn an 3 Persoune schwéier blesséiert goufen. Dofir ass et Immens wlchteg, dass 
d'Vitesslimitatioun vun 90 Stonnekilometer an eisen Tunnellen och agehale gëtt, a fir dëst ze 
iwwerwaachen ass e Streckeradar besser gëeegent ewéi de klassesche Modell.


