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NA-rundskriv 2020/02 – Rettelser i N500 Vegtunneler, kapittel 9.3 Belysning 

Dette rundskrivet gir med virkning fra 1. februar 2021 supplerende krav til kapittel 9.3 om 

belysning i 2020-utgaven av vegnormalen N500 Vegtunneler. 

 

Kapittel 9.3.2.1 Kjørebanens luminans, første avsnitt 

Første avsnitt strykes: Lengden på innkjøringssonen fra tunnelportalen og innover i 

tunnelen, og målepunktet for adaptasjonsluminansen (begge er lik stoppsikten) gitt i 

håndbok N100 [5]. 

Erstattes med: Lengden på innkjøringssonen fra tunnelportalen og innover i tunnelen er 

lik målepunktet for adaptasjonsluminansen, se tabell 9.1 i V124. 

 

Fjerde avsnitt, siste setning strykes: Veiledning om valg av vedlikeholdsfaktor er gitt i 

håndbok V124 [46]. 

Erstattes med: Armaturvedlikeholdsfaktoren (𝑓LM) som inngår i lysberegning, skal 

fastsettes etter en vurdering beskrevet i V124 [46] kapittel 8.2 og den skal ikke settes 

høyere enn 0,85. 

 

Kommentarer til tabell 9.1: Tredje kulepunkt siste setning strykes: Midlere luminans skal 

ikke være lavere enn 0,5 cd/m2. 

Erstattes med: Midlere luminans på dagtid skal ikke være lavere enn 1,00 cd/m2. 

 

Nytt kulepunkt legges til: Overgangssonen skal avsluttes/kuttes der hvor luminans-

reduksjonskurven angir et luminansnivå som er tre ganger så høyt som indre sones 

midlere luminans. 

 

Kapittel 9.3.2.2 Kjørebanens luminansjevnhet 

Den totale luminansjevnhet (Uo) skal være: 0,4 strykes og erstattes med 0,40. 

Den langsgående luminansjevnhet (Ul) skal være: 0,6 strykes og erstattes med 0,60. 
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Kapittel 9.3.3 Belysning av tunnelveggene 

Andre setning: belysningsstyrke erstattes med luminans. Gjennomsnittlig luminans på 

denne delen av veggen skal ikke være lavere enn 60 % av gjennomsnittlig luminans på 

nærmeste kjørefelt. 

Legg til følgende setning: For vegger med sprøytebetong settes kravet til 30 %. 

Kapittel 9.3.4 Belysning av nisjer og dører til rømningsveier  
Andre avsnitt, siste setning, strykes: Belysningsstyrken bør ha samme nivå som på 

nærmeste kjørefelt. 

Erstattes med: Belysningsstyrken i nisjer skal minimum ha samme nivå som på nærmeste 

kjørefelt. 

Siste avsnitt strykes: Dører som fører ut av tunnelløpet (rømning) skal kontinuerlig 

belyses med grønt lys fra tunneltaket. For å markere dørene ved nødsituasjoner skal det 

monteres grønt lys over og på begge sidene. 

Erstattes med: For markering av dører til rømningsveier benyttes sammenhengende grønn 

lysstripe rundt dørene uavhengig av om rømningslyset langs tunnelvegg utføres med 

sammenhengende stripe eller punkter pr 25 m. Lysstripen rundt dørene skal alltid lyse. 
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