
 
 
Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg 
 
Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser 
om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt. Dette 
for å kvalitetssikre at bygg er tilgjengelig for alle. 
 
Tid; 
Sted: 
Kartleggingen er utført av: 
 
Sjekkliste JA NEI Annet 
Markering av glassflater og søyler.    
Er glassmarkører plassert på begge sider av glasset, i to høyder, 
slik at midtpunktet er 90 og 150 cm fra gulvet? 

   

Har markørene god kontrast til bakgrunnen?    
Er glassdører markert ulikt fra glasspartier i vegg?    
Har søyler en luminanskontrast på min 0,4 til bakgrunnen? 
Hvis nei, er søylene særskilt merket med en luminanskontrast på 
0,8? 

   

Har søyler en 5 cm bred markering, i to høyder, med midtpunkt 90 
og 150 cm over gulv? 

   

Har søylen i tillegg en 15 cm markering nederst mot gulv med en 
luminanskontrast på 0,4? 

   

Er utsmykning plassert slik at de ikke representerer fare for 
sammenstøt? 

   

Belysning og kontraster    
Er lyset plassert slik at det ikke er mulig å se rett inn på 
lyskilden i normale synsretninger? 

   

Har alle gulv i gangareal en gjennomsnittlig vedlikeholdt 
belysningsstyrke ved gulv på min 200 lux. Alternativt en 
reflektert belysningsstyrke på min 45 lux? 

   

Er det tatt høyde for vedlikehold i belysningsplanen, for å 
hindre nedsmussing av armaturer? 

   

Er det tilstrekkelig solavskjerming, slik at blending og 
distraherende lys- og skyggevirkninger på gulv unngås? 

   

Er gulv mørkere enn vegg, og vegg mørkere enn tak?    
Forekommer det svært blanke gulv i bygget? (Dette bør 
unngås, da det gir reflekser som skaper problemer!). 

   

Har gulv/vegg og vegg/tak en luminanskontrast på min 0,2? 
Hvis ikke, er dørkarmen min 5 cm bred i en luminanskontrast 
på min 0,4? 

   

Ledefelt og ledelinjer    
Har bygget avgrensede gangsoner (ledefelt) i en annen 
tydelig følbar struktur / materialendring i forhold til området 
rundt, med en taktil avgrensning på hver side av gangsonen 

   



på min 2 mm? 
Fungerer vegger og halvvegger i bygget som naturlige 
ledelinjer? 

   

Er det lagt kunstige ledelinjer i bygget med en eller flere 
parallelle linjer med min 20 mm bredde per linje? 
Ved store åpne arealer er bredden da 
min 60 mm med en høyde på 3 mm 
+/- 1 mm? 

   

Er det lagt oppmerksomhetsfelt i forbindelse med ledefelt og 
ledelinjer? 

   

Har ledefelt, ledelinjer og oppmerksomhetsfelt min 
luminanskontrast til gulvet/dekket på 0,4? 

   

Adkomst    
Har gangvei en fri høyde på 225 cm og uten nedhengende 
gjenstander?  

   

Ved bruk av oppadrettet belysning som er plassert under 
ansiktshøyde; Har man sikret at det ikke er mulig å se rett inn 
i lyskilden? 

   

Har gangvei en belysning på min 30 lux, eller min 50 lux hvis 
det er nødvendig å se farger for å oppfatte informasjon? 

   

Er det ledefelt, naturlig ledelinje eller kunstig ledelinje fra 
fortau og inn til inngangsparti? 

   

Inngangsparti    
Er det markering i underlaget foran inngangspartiet/døren 
som lett kan føles og sees, med min luminanskontrast 0,4 til 
omgivelsene? 

   

Ved bruk av rister for å markere underlaget; er rillene 
langsgående, med min maskevidde på rillene med 10 mm i 
bredde og 20 mm i lengderetning? 

   

Står inngangsdør og fasade i kontrast til omgivelsene, med 
en luminanskontrast på 0,4? 

   

Er inngangspartiet belyst med min 150 lux?    
Ved bruk av karuselldør er det plassert et annet likeverdig 
alternativ, f eks automatisk skyvedør med samme 
åpningstider som karuselldøren? 

   

Har ringeapparat, hustelefon og postkasser en 
luminanskontrast til bakgrunnen på 0,4? 

   

Har ringeknappene en innvendig belysning? Hvis ikke er 
ringeknappene punktbelyst med en belysning på min 150 lux? 

   

Har informasjonsskilt ved inngangsparti en innvendig 
belysning?  
Hvis ikke er skiltene punktbelyst med en belysning på min 
150 lux? 

   

Er døråpnere plassert slik at det ikke er fare for sammenstøt?    
Har døråpneren en luminanskontrast på min 0,4 til 
bakgrunnen? 

   



Publikumsbygg og fellesarealer    
Finnes det ledefelt/ledelinjer til skranke, billettluker, 
informasjonstavler, trapp/heis, toaletter, sittegrupper? 

   

Står resepsjonsskranken tydelig frem med en belysning på 
500 lux og i kontrast til gulvet med min luminanskontrast på 
0,4?  
Er det regulerbar belysning ved disken, der man kan skrive 
og lese på opp til 2000 lux?  
Har skranken i tillegg et nedsenket felt? 

   

Har vrimleområdet en belysning på min 300 lux?    
Har hotellrom en belysning på min 200 lux og med mulighet 
for inntil 500 lux ved skrivebord og sengelamper? 

   

Har gulv i møterom og forelesningssaler en gjennomsnittlig 
vedlikeholdt belysningsstyrke ved gulv på min 200 lux. 
Alternativt en reflektert belysningsstyrke på min 45 lux? 

   

Har møtebord og andre flater som benyttes til lesing og 
skriving en belysningsstyrke på min 500 lux? 

   

Har gangarealet i spisesalen en belysning på min 200?    
Har spisesaler en belysningsstyrke på min 200 lux, og 
selvbetjeningsenheter (som buffe og drikke dispensere) en 
punktbelysning på min 500 lux? 

   

Har spisebord en belysningsstyrke på min 300 lux.    
Har korridorer en belysning på min 200 lux eller reflektert 
belysningsstyrke på min 45 lux? 

   

Er belysningen plassert slik at de forlenger 
perspektivdannelsen og fungerer som retningsgivende 
ledelinjer for svaksynte? 

   

Har gangbanen en fri høyde på 225 cm og er fri for 
hindringer, slik som skilt, skråstilte søyler og bjelker som 
stikker ut fra veggene, slik at de skaper fare for sammenstøt? 

   

Er nødutgangene godt merket, både synlig og taktilt?    
Trapper / nivåforskjeller    
Er håndlisten/gelenderet sammenhengende i hele trappens 
lengde, med luminanskontrast på min 0,8 til bakgrunnen? 

   

Begynner håndlist/gelendret min 30 cm før oppgang og 
nedgang? 

   

Er avslutningen på håndlist/gelender avrundet for å unngå 
sammenstøt? 

   

Er det håndlist/gelender i to høyder i overkant av trappen, på 
henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over inntrinnets forkant? 

   

Er det varselfelt (farefelt) i 60 cm dybde oppe foran trapp i 
hele trappens bredde, som avsluttes en trappetrinns bredde 
før trappenesen? 

   

Har varselfeltet (farefeltet) en luminanskontrast på min 0,8 i 
forhold til sin bakgrunn? 

   

Har trappens inntrinn en markering på min30 mm og maks 40    



mm i hele trappens bredde? 
Har markeringen en luminanskontrast på min 0,8 i forhold til 
trinnet? Vi anbefaler tilsvarende på opptrinn. 
Er det oppmerksomhetsfelt nede foran trapp, inntil nederste 
trinn i hele trappens bredde? 
Har feltet en dybde på min 60 cm? 
Har feltet en luminanskontrast på min 0,8 i forhold til 
bakgrunnen? 

   

Har trappen en utforming slik at en unngår sammenstøt i 
underkant av trappen? 

   

Har trappen / rampen en belysning ved start og slutt på 250 
lux? Unngå motlys i trapp fra motlys og kunstig belysning. 

   

Er det etasjemerking plassert oppå håndlist / gelender som 
er taktilt opphøyet samt i punktskrift? 

   

Fanges nivåforskjeller opp av ramper, i stedet for trinn?    
Er trinn merket på samme måte som for trapp, med farefelt, 
oppmerksomhetsfelt og markerte trappeneser? 

   

Er toppen av rampen visuelt markert i hele rampens bredde i 
40 mm +/- 10 mm dybde, med luminanskontrast på min 0,8 
mellom markering og bakgrunn? 

   

Når rampe og trapp ligger inntil hverandre er de da adskilt 
med et rekkverk? 

   

Fanges nivåendringer opp av trinn som går ut i null? (dette er 
direkte farlig og skal unngås!) 

   

Rulletrapp / rullende fortau    
Ved bruk av rulletrapp/rullebånd, er det lagt grønt lys ved 
trappen/båndets start, og rødt lys ved rullebåndets slutt? 

   

Ved bruk av rullende fortau, er det oppmerksomhetsfelt i 60 
cm dybde ved start og stopp foran det rullende fortauet, i hele 
fortauets bredde og med luminanskontrast på 0,4 i forhold til 
omgivelsene? 

   

Heis    
Er det et oppmerksomhetsfelt foran heis dør og 
tilkallingsknapp? 

   

Står etasjeangivelse på veggen utenfor heisen, både i punkt 
og i stor opphøyd taktil skrift like ved tilkallingsknappen? 

   

Har inngangspartiet ved heisen en belysning på min 300 lux?    
Er det en luminanskontrast på min 0,4 mellom heisdøren og 
veggene omkring? 

   

Gir tilkallingsknappen litt motstand når man trykker på den og 
får man bekreftelse ved at knappen lyser og gir litt lyd?                    

   

Er tilkallingsknappen plassert på en plate som er utført i et 
annet materiale enn veggen for øvrig?  
Er luminanskontrasten mellom trykknappene og platen min 
0,4? 

   

Er tilkallingsknappen plassert i høyde 90-    



110 cm, og i umiddelbar nærhet av heisen? 
Finnes det håndlister inne i heistolen, i en høyde av 90 cm?    
Er det etasjeangivelse med stemme inne i heisen?    
Er betjeningspanelet/heistablået plassert i en høyde av 90-
110 cm? 

   

Har heistablåene en luminanskontrast på min 0,4 til veggen?    
Er tekst, tall og symboler ved betjeningsknappene opphøyd 
taktil med en min høyde på 15 mm? 
Har tekst, tall og symboler en luminanskontrast til bakgrunn 
på 0,8?  
Er teksten også utformet i punktskrift? 

   

Er speil plassert på motstående vegg i forhold til dør, slik at 
det ikke starter lavere enn 40 cm fra gulv? 

   

Er belysningen i heis min 200 lux og tablået punktbelyst med 
min 300 lux? 

   

Informasjonsskilt / informasjonstavler    
Kan man gå helt inntil skiltet?    
Har skilt med krote tekstmengde en bokstavhøyde på skrift på 
50 millimeter? 
 
Har skilt med lengre tester f eks et restaurant navn en 
teksthøyde på skrift på 25 millimeter? 

   

Er navneskilt plassert på samme side av dør som 
dørhåndtak? 

   

Er innendørs skilt belyst med min 300 lux?    
Har skiltet blank overflate, som gir sjenerende reflekser ved 
belysning? Dette gir sjenerende reflekser ved belysning og 
bør derfor unngås! 

   

Har gjennomlyste skilt lys tekst på mørk bakgrunn?    
Er det en luminanskontrast på 0,8 mellom teksten og 
bunnfargen? 

   

Har skriften på skiltet både versaler (store bokstaver) og 
minuskler (små bokstaver)? 
Er skrifttypen utformet ”ren”, uten seriffer? 
Er skrifttypen i kursiv? (dette bør unngås!) 

   

Er symboler utformet opphøyd taktilt?    
Er skriftlig informasjon vedrørende evakuering tilgjengelig på: 
Storskrift? 
Lyd? 
Punktskrift? 

   

Ved viktig håndholdt informasjon til publikum, er denne 
utformet i 12 punkt Arial eller tilsvarende, i tillegg til å ha en 
luminanskontrast på 0,8 til bakgrunnen?  

   

Er viktig informasjon også tilgjengelig på lyd, eventuelt også 
punktskrift. 

   

Bad / toalett    



Har bad / toalett en belysning på min 400 lux?    
Er lys montert slik at man ikke ser speilbildet av lyskilden?    
Har kraner og annet fast montert utstyr en luminanskontrast 
på 0,4 til veggen? 

   

 


