
Europavei med intelligent 
tunnelbelysning i Ålesund
Trafikktettheten på veiene blir stadig høyere, og moderne tunnel
belysning av høy kvalitet gir sikker og komfortabel ferdsel for tra
fikantene. God fargegjengivelse og fargetemperatur gir bedre sikt 
og enklere oppfatning av trafikkbildet.

Tunnelbelysning

Sørnestunnelen,
Ålesund

Utendørs



Byggherre: Statens vegvesen

Beliggenhet: Ålesund

Belysningsutstyr brukt i Sørnestunnelen:  
FlowStar syrefaste høyeffektive inngangsarmaturer 
som er kompatible med TunneLogic 
TunneLogic komplett og dedikert kontrollsystem 

Eiere og driftere av tunneler trenger pålite
lige belysningsløsninger med driftssikkerhet og 
enkelhet når det gjelder styring og vedlikehold, 
og med tydelig og god informasjon om belys
ningens tilstand. Det er også stadig strengere 
krav til redusert energiforbruk. I Ålesund har alle 
disse ønskene blitt oppfylt.

Bakgrunn
Sørnestunnelen på E136 i Ålesund hadde et 
utdatert belysningsanlegg, og Statens veg 
vesen måtte foreta stadige hyppigere reparasjo
ner. Sikkerhet og komfort med godt lys er viktig 
i tunneler, og enda mer vesentlig i en trafik
kert tunnel som denne. I samarbeid med entre
prenøren Caverion Norge AS bestemte Statens 
vegvesen seg for å skifte til belysningskonseptet 
TotalTunnel med ny LEDbelysning fra Philips. 
Det er den første installasjonen med dette 
konseptet i Norge.   

 Statens vegvesen har vært oppdragsgiver og 

prosjekteier. Vi har brukt LEDbelysning i en 
del prosjekter, og valgte å oppgradere Sørnes
tunnelen med LEDlys og et intelligent styre
system i en helintegrert løsning fra Philips. Vi 
var nødt til å skifte ut den gamle belysningen 
fordi vedlike holdsbehovet etter hvert ble for 
stort, og med deler som stadig måtte  
skiftes, sier overingeniør Jan Stian Tafjord i 
Statens vegvesen Møre og Romsdal. 

 Vi hadde for en tid tilbake et møte med Philips 
Lighting om gatebelysning, og i den forbindelse 
ble vi presentert for TotalTunnelkonseptet. Vi 
syntes dette så spennende ut og anbefalte det 
videre til vår oppdragsgiver Statens vegvesen. Vi 
har vært hovedentreprenør for dette prosjektet 
og har også driftskontrakter med veg  
vesenet innen samferdsel, sier prosjektleder 
Bjørnar Korsnes Andersen i Caverion.

Utfordringen
Europavei E136 like utenfor Ålesund sentrum 

Tunnelen er 236 meter lang, og har ingen indre 
sone fordi innkjøringssonene fra begge sider 
overlapper med noen meter midt i tunnelen.

Belysningskonseptet som ble valgt er Total
Tunnelløsningen fra Philips som består av 
forprosjektering, kabelpakke, styring, arma
turer og igangkjøring. Det er et komplett inte
grert styresystem med lysstyring og overvåkning 
av belysningen. Løsningen i Ålesund består av 
styresystem og syrefaste Philips FlowStar 
armaturer som gir et godt og jevnt lys i hele 
tunnelen. Styringen av lyset skjer dynamisk via 
luminansmeteret som står ved inngangene og 
som dermed tilpasses lysnivået utenfor tunne
len for at kontrasten for trafikanter som kjører 
inn i tunnelen ikke skal bli for stor. 
Styresystemet for Sørnestunnelen er instal
lert på en datamaskin med brukervennlig touch 
display, plassert lokalt ved tunnelen. Systemet 
TunneLogic har også funksjoner for sentral over
våking, slik at overvåkning av flere tunneler med 

er sannsynligvis den mest trafikkerte veis
trekningen i hele Møre og Romsdal. Det er 
en tofeltsvei med 70sone. Veien har en ÅDT 
på 22400, og en stenging av Sørnestunne
len ville skape store trafikkproblemer, da de 
andre veiene i området også har betydelig 
trafikkbelastning. – Trafikken i Sørnestunne
len er stor, og det finnes ikke gode alternative 
veier. Tunnelen ble holdt åpen for trafikk på 
dagtid i prosjektperioden, og vi kunne jobbe 
uforstyrret med å ta ned det gamle lysanleg
get og montere opp den nye LEDbelysningen 
fra Philips på kvelds og nattestid, sier Øystein 
Nedregård, Avdelings leder Samferdsel  
hos Caverion.

Løsningen
Det er noen år siden det ble vanlig å bruke 
LEDbelysning i indre sone i tunneler. LED 
teknologien utvikles svært hurtig, og med stadig 
bedre ytelser. På E136 i Sørnestunnelen er 
det valgt 100 % LED også i innkjøringssonene. 

«Plug and play»-løsningen fra Philips sparte oss for 
kobling inne i armaturene. Alle kabler kom ferdige 
med plugger. Vi monterte opp armaturer og plugget 
inn kabel.”

Bjørnar Korsnes Andersen
prosjektleder i Caverion



Vi var nødt til å skifte ut den gamle belysningen 
fordi vedlike holdsbehovet etter hvert ble for 
stort, og med deler som stadig måtte skiftes.”

Jan Stian Tafjord,
overingeniør i Statens vegvesen 
Møre og Romsdal

ning med god spredning på lyset, også ned på 
tunnelveggene. Det er en jevn belysning som gir 
lite blending, og det gjør det også triveligere å 
kjøre gjennom tunnelen, sier Øystein Nedregård.

 «Plug and play»løsningen fra Philips sparte 
oss for kobling inne i armaturene. Alle kabler 
kom ferdige med plugger. Vi monterte opp 
armaturer og plugget inn kabel. Ved å utar
beide nøyaktige arbeidstegninger og dele lister 
i forkant gikk dette arbeidet greit, sier Bjørnar 
Korsnes Andersen.

 Vi har god erfaring med belysning fra Philips, 
og dette anlegget med LEDbelysning er en 
fornuftig og god investering i forhold til et 
konvensjonelt lysanlegg, sier Øystein Nedregård.  
Vi er svært fornøyde med denne løsningen, og 
vi får gode tilbakemeldinger. Erfaringen så langt 
er meget positiv, sier Jan Stian Tafjord.

TotalTunnelløsninger kan gjøres enkelt fra et 
felles kontrollsystem.

Fordelene
Ny tunnelbelysning er et langsiktig prosjekt, 
og det gir best totaløkonomi å basere valg av 
belysning på en totalkostnad over hele leve
tiden. Statens vegvesen vil med investeringen i 
Sørnestunnelen kunne forvente et rimelig, forut
sigbart og godt planlagt vedlikehold i lang tid 
fremover. Løsningen fra Philips har den lengste 
levetiden på markedet, og med en serviceavtale 
med Philips som en pålitelig partner kan man 
enkelt forutsi utgiftene og regne ut TCO (Total 
Cost of Ownership, eierkostnadene). 

«Stateoftheart» LEDteknologi med klart og 
hvitt lys forbedrer den romlige oppfattelsen, gir 
god sikt og økt trafikksikkerhet for trafikantene.  
 Dette er blitt en helhetlig belysningsløs
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