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Reçu



Antwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, 
op déi parlamentaresch Fro N°3089 vum 3. November 2020 vun den éierbaren Deputéierte Fernand 

Kartheiser a Fred Keup iwwer de Kaerjenger Contournement 

1. Ass den Har Minister bereet, fir d'Chamber mat Amendementer zu dem Gesetz iwwer de 

Kaerjenger Contournement ze saiséieren, wann doduerch Verbesserunge fir d'Liewensqualitéit vun 

de Kaerjenger a Suessemer Bierger kéinten erreecht ginn oder d'Natur besser geschützt kéint ginn. 

2. War den Har Minister bereet, en Dee/ vun der Streck duerch en Tunnel ënnert dem 

Naturschutzgebitt ze féieren, ahnlech wéi dat zu Hesper gemaach gëtt ? (Mir verweisen an deem 

Kontext op déi parlamentaresch Fro N°2712} 

De 17. Juli 2018 huet d'Chamber mat 56 Jo-Stëmmen, also mat ganz breeder Majoritéit, 

d'Finanzéierungsgesetz fir de Contournement vu Kaerjeng gestëmmt. Do virdrunn sinn iwer 10 Joer 

laang vun zwee verschiddene Ministeren vill Varianten studéiert ginn, dorënner och eng Null-Variant, 

an e Bierg vun Etüde produzéiert ginn. Et goufen och vill Biergerversammlungen organiséiert an 

d'Gemengen konnten hir Doléancen duerch hir Avisen abréngen. 

Et gëtt keen neie Moment, an de Minister wart, sou wéi e verpflicht ass, wann den éischte Pouvoir e 

Gesetz gestëmmt huet, dee Contournement och elo ëmsetzen. 

3. Am Beriiich vun der Ëmgoungsstrooss lieft momentan eng grouss Populatioun vu 

Wëllschwiiin. Wéi gëtt de Contournement vu Kiierjeng effizient géint Wëld geschützt - ausser 

duerch en einfachen Drot? 

Am Kader vun den Etüden iwwer de Kaerjenger Contournement sinn och d'Wëld-Couloiren analyséiert 

ginn. Doropshin ass festgehale ginn, dass zwou Wëldbrécke warend dem Bau vum Contournement géinge 

mat gebaut ginn. Zousatzlech gëtt och am Virfeld vum Contournement nach eng drëtt Wëldbréck gebaut, 

mat der Verbindung vum Zamerbësch an dem Bobësch. 

4. De Contournement gëtt op Basis vun Etüden aus dem Joer 2012 gebaut, wou vun enger 

Augmentatioun vum Trafic bis 2020 vun 16% bis 22% geschwat gëtt. Wéi huet déi Situatioun 

sech entwéckelt? Vu wéini un gëtt de Verkéier zu Kiierjeng duerch en intelligente 

Luuchtesystem gereegelt. 

Am Zentrum vu Kaerjeng leien keng Zuele vir well do kee permanente Verkéiers-Compteur insta lléiert ass. 

D'Stroossebauverwaltung huet awer Compteure ronderëm Kaerjeng, an zwar op der N31 tëscht dem 

Drailannereck an dem Rondpoint Biff, op der AB (Collectrice) tëscht der Biffa Lankelz, esouwéi op der 

NS tëscht Schuller an Dippech. Aus deenen drai léisst sech ofliesen dass den Trafic dee vum Drailannereck 

kënnt effektiv konstant klëmmt, an 2019 ronn 11% iwwer dem Stand vun 2011 louch. Eng Steigerung gëtt 

et och op der Collectrice op der Héicht vun den ,,Aessen", wou am selwechten Zaitraum eng Steigerung 

vun 13% ze verzeechnen ass. Op der NS tëscht Schuller an Dippech ass den Trafic dogéint net geklommen. 

Déi Phenomener kann een esou erklaren, dass d' NS zu de Spëtzestonnen esou saturéiert ass, dass en Deel 

vum Verkéier deen aus dem Drailannereck kënnt op der AB bleift, an dann iwwer d ' A4 a Richtung 

Lëtzebuerg-Stad fiert, fir d' Duerchfuere vum saturéierten Zentrum vu Kaerjeng ze evitéieren. Fir de 

Réckwee aus der Stad a Richtung Péiteng gëllt dat selwecht. 



De Projet betreffend den intelligente Luuchtesystem ob der NS waert viraussiichtlech am Fréijoer 2021 

ausgeschriwwe ginn, esoudass den Ufank vum Chantier am Summer 2021 nom Kollektiv-Congé 

programméiert ass. D'Aarbechte beinhalten d'lnstallatioun vun 13 Luuchtenanlagen, Busprioriséierungen 

iwwer d'Langt vum Projet an eng Ëmmodelléierung vun der Kraizung mat der Zone industrielle (ZI) 

Bommelscheuer mat engem Rietsofbéier vun 120 Meter aus der ZI eraus. D' Dauer vum baulechen Deel 

lait bei 200 Deeg an d'Dauer vun der lnstallatioun vun de roude Luuchten ass op 40 Deeg ugesat, mee déi 

Aarbechte kënnen deels simultan lafen. Momentan ass also ugeduecht, dëse Chantier fir de Kollektiv

Conglé vum Summer 2022 faerdeggestallt ze hunn. 

S. Op der Gare zu Nidderkéierjeng gëtt e grousst Parkhaus vun der CFL ouni Uschloss un de 

Contournement gebaut. Sollt een net probéieren, hei en direckten Uschloss ze erméiglechen, fir 

d'Leit ze encouragéieren, op den ëffentlechen Transport emzeklammen an den Trafic duerch 

Kéierjeng a Suessem ze miniméieren? 

Et ass effektiv virgesinn, e Parkhaus fir d'Passagéier aus de Gemenge Kaerjeng a Suessem op der 

Kaerjenger Gare ze bauen. Dës Planung ass aus geometreschen an topographesche Grënn ganz enk mam 

Tracé vum Contournement verknappt, fir dass déi Projeten net kollidéieren. 

Den aktuellen P&R um Arrêt Kaerjeng-Suessem huet e bësse méi ewéi 200 Parkplazen, verdeelt op béid 

Saiten vun der Linn Péiteng-Lëtzebuerg. Deen neie Parking dee geplangt ass, waert eng Kapazitéit vun 460 

Plazen hunn, bei déi déi aktuell ongeféier 100 Plazen op der Kaerjenger Sait dobaikommen (rue de la 

Continentale). D'Gesamtkapazitéit waert sech deemno op 560 Plaze belafen. Am Verglach zu de P&R 

Rodange a Belval, déi eng grouss Kapazitéit hunn, waert de P&R Kaerjeng-Suessem e ,,Pôle multimodal" 

vun enger mëttlerer Kapazitéit ginn. 

Aktuell ass de Contournement vu Kaerjeng op Basis vun der Variant 2 esou geplangt, dass d'Uertschaft 

kann ëmfuer ginn an dofir manner Zait gebraucht gëtt, woubai den CRllO ouni Uschloss ënnert dem 

Contournement duerchgefouert gëtt. Eng Brëtell vum Contournement a Richtung Arrêt Kaerjeng-Suessem 

géif d' Attraktivitéit vun dësem Arrêt erhéijen. Allerdengs waerten déi zukünfteg Benotzer vum Kaerjenger 

Contournement haaptsachlech Pendler sinn, déi aus der Géigend vun hannert der A13 kommen, ewéi 

Péiteng, Rodange an de Grenzgebitter aus Frankraich an der Belsch, déi schonn zu Rodange op den Zuch 

kënnen ëmklammen. 

Mat Bléck op d'Unzuel vun de Parkplaze beim Arrêt Kaerjeng-Suessem ass dëse P&R also éischter op eng 

lokal Notzung, dat heescht fir d' Awunner vun den Uertschafte Kaerjeng, Kënzeg, Suessem an Emgéigend, 

ausgeluecht an de P&R Rodange éischter fir déi Leit, déi aus dem Grenzgebitt kommen, geduecht. 

6. No wéi engen Norme gëtt am Schallschutz geschafft? Wéi deier ginn déi geplangte 

Schallwiinn laanscht Suessem an aus wat besti si? Ass e Flüsterstroossebelag um Tronçon 

virgesinn. 

Et si ronn 800 Meter Schallschutz am Beraich vun der Gare Kaerjeng-Suessem virgesinn, an den Devis fir 

déi Wann lait bei 1, 76 Milliounen Euro.D' Normen déi fir d'Berechnung vum Schallschutz gebraucht gi sinn, 

sinn déi daitsch ,,16.BlmSchV" (16. Bundes-lmmissionsschutzverordnung) an RLS (Richtlinien für den 

Larmschutz an Strassen), esouwéi déi europaesch XPS 31-133. D'Normen déi bei der Ausschreiwung vun 

de Kaméidischutzprodukter ze erfëlle sinn, sinn déi europaesch EN-1793-5 an EN-1793-6. 

Et waert ausserdeem e Stroossebelag mat gudden akusteschen Eegeschaften agebaut ginn. 



7. D'Ouverture vun der Ëmgoungsstrooss muss och am Kontext vun deenen aktuelle Prob/emer 

op der A13 analyséiert ginn: 

Wéi eng Moossname gi geho/1, fir de Réckstau, deen et elo schonns ronderëm de Rondpoint 

,,Bill" gëtt, op der A13 ze reduzéieren? Kann et sinn, datt duerch de Contournement vu Kaerjeng 

de Rondpoint ,,Bill" nach méi belaascht gëtt, ewéi bis elo? 

Gëtt et Plang, fir eng séier an ellikass Entlaaschtung vum Rondpoint ,,Bill" ze erreechen, spezie/1 

och no der Ouverture vun der Ëmgoungsstrooss? 

Aktuell sinn Analysen amgaange fir de Verkéiersproblem vun der Biff an de Grëff ze kréien an 

d'Stroossebauverwaltung studéiert eng funktional Klassifizéierung (,,Classification fonctionnel le" ) vum 

Stroossereseau an der Regioun. Dozou ginn et an de Strukture vum Stroossennetz verschidde Varianten, 

déi op hir Effizienz hi warten an enger Traficsimulatioun gepréift ginn. Dës Simulatioun waert dann och 

deenen neien Objektiver am ëffentlechen Transport Rechnung droen. Weil dëse Modell eréischt am 

Opbau ass, stinn d' Resultater dovu kuerzfristeg net zur Verfügung. Et kann awer scho gesot ginn, dass 

duerch de Bau vum Contournement net mat enger globaler Erhéijung vum Trafic am Rondpo int Biff ze 

rechnen ass. 

Beim Echangeur fir op de Contournement ze kommen, kann et zu engem massive Stau an de 

Spëtzestonne kommen. An der ganzer Etüd gëtt vun dësem Problem net geschwat. Mat wéi vil/ 

Autoe gëtt no der Ouverture vum Contournement an de Spëtzestonne gerechent ? 

Et gëtt mat ronn 1 000 Gefierer um Contournement an de Spëtzestonne gerechent. D'Spuere vum 

Echangeur verlafen esou dass de Wiessel vum Contournement op d' A13 konfliktfrai verleeft, also kee Stau 

entstoe waert. Fir vun der A13 op de Contournement musse sech d'Gefierer verflechten, wat eng ganz 

gewéinlech Aart a Weis ass fir zwou Spueren op eng eenzeg ze reduzéieren . 

Bei Akzidenter an/oder engem Stau op der A13 gëtt d'CR 110 vun Esch op Nidderkaerjeng docks 

ais Auswaichstreck benotzt. Si Moossname virgesinn, fir dës Praxis ze ënnerbannen ? Gëtt d'CR 

110 tëschent Esch a Kaerjeng zeréckgebaut? 

Momentan gëtt et op Kaerjenger Sait e Projet fir d'Strooss ëmzebauen a méi urban ze gestalten, wat 

d' Attraktivitéit vun deem Schlaichwee reduzéiere waert. 

Duerch de Rond-Point op der Héicht vun der Kaerjenger lndustriezon kann et och op dar Plaz zu 

Staue kommen. Wéi eng Moossname ginn ergraff, fir datt de Verkéier dowéinst net awer duerch 

Kaerjeng fiert? 

Ali d'Kraizunge sinn esou dimensionnéiert dass d' Kapazitéiten an de ,,Level of service" acceptabel sinn, an 

et deemno net zu darr an der parlamentarescher Fro gefaartener Stausituatioun soll kommen. Wann de 

Contournement bis faerdeg ass waert natierlech, anlech ewéi beim Contournement vu Jonglënster, 

d'Traversée vu Kaerjeng zeréckgebaut ginn, fir se fir den Trafic onattraktiv ze maachen. 
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