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Kontrastmarkering
För att underlätta exempelvis för
personer med nedsatt syn att
hitta fram till en dörr bör dörren
ges en färg som kontrasterar i
ljushet mot närmaste väggar.
Ljushetskontrasten bör vara
minst 0.40 enligt NCS (Natural
Color System).
Antingen kan dörrkarm/-foder
alternativt dörrblad eller alla
dessa delar samtidigt kontrastera
mot omgivande vägg.
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Bild 19. Principskiss på hur dörrar kan
kontrastmarkeras.

En inåtgående dörr som står
öppen är enklare att upptäcka om
dörrkarmar och dörrfoder är
kontrastmarkerade. Om dörren
av något skäl går utåt mot en
kommunikationsyta, är det
nödvändigt att dörrbladet
kontrasterar i ljushet mot vägg
och/eller golv så att man
upptäcker när dörren står öppen.
För att göra dep lättare att se
dörrhandtaget\bör det
kontrastera mot dörrbladet. En
dörrskylt bredvid dörren som
tydligt kontrasterar i ljushet mot
väggen kan också göra det lättare
att veta var dörrhandtaget sitter.

Bild 20. Exempel på kontrastmarherad dörr.

Exempel på kontrastmarkering,
se även från sidan 68 i boken
Enklare utan hinder.

Bild 21. Exempel på kontrastmarkerad dörr.
Även handtag och dörrtrycke har bra
kontrast, däremot inte låsvredet.
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Varningsmarkering
En varningsmarkering ska framträda tydligt mot bakgrunden. Ljushets
kontrasten bör vara minst 0.40 enligt NCS (Natura! Color System). Att
markeringar syns och fungerar vid olika ljusförhållanden när man närmar sig
dörren måste kontrolleras från båda hållen.
En dörr med en stor glasyta kan
misstas för att stå öppen. Om
glasytan är uppdelad med spröjsar
behövs ofta ingen extra markering.
En varningsmarkering ska kunna
uppfattas av vuxna som står, barn
och personer som sitter i rullstol.
Det bästa är därför att det finns
varningsmarkeringar på två
höjder eller att en större yta är
markerad.
Enbart en högt placerad
markering fungerar inte, bland
annat då personer med nedsatt
synförmåga ofta riktar blicken
nedåt. Boverket föreslår i boken
"Enklar� utan hinder" att två
markeringar görs, cirka 1,5 meter
respektive 90 centimeter över
golvet, eller att hela ytan i detta
intervall markeras. Se vidare från
sidan 75 i boken Enklare utan
hinder.

Bild 22. Exempel på markering av en
glasdörr.
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